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Fran;~ '"'li~-·A~~~.~da ıliÇbi~· a. KiiYitide~u·e; Sene De 

lhtilif Kalmadı Buğday Satın Alınacak 

Bütün 
Paria, 8 (Humsi) - Hariciye 

Vekili Tevfik Riiftü Bey Londra
dan dinlfGnde burada kalarak 
Fransız devlet adamlan ile muh
telif temaslar yapmıfb. Ahnan 
bıevsuk malumata göre Tevfik 
Rüştü Beyin yapmış olduğu bu 
temaslar tamamen müspet neti
celer vermek suretile bitmiştir. 
Bu görlİfllleler T&rk • Franma 
siyasi, mali ve iktısadi milnase
hetlerinde bugüne kadar devam 
edegelen bazı ihtilaflı meselelerin 
halle dilmesini neticelendirmiştir. 
iki memleket arasında artık ih
tilaflı denilebilecek hiçbir mesele 
kalmadığı tahakkuk etmektedir. 

Tevfik Rüştü Bey burada bu
lunduğu milddet zarfında yaptığı 
görüşmeler hakkında beyanatta 
bulunmuş, alınan neticelerden 
bahsederken memnuniyetini ifade 
etmiştir. Hariciye Vekili bu be
yanatı esnasında, Fransız devlet 
adamlannın mesai birliği husu
'aunda göstermiş olduktan alaka-
dan da takdir ile bahsetmiştir. 
Tevfik Rilftli Bey bir arahk 
Türk • Fransız dostluğunun ma
lideki safhalannı da anlatmıf, 

Leyanatma bu suretle nihayet 
•ermiftir. 

Paris, 7 ( A.A. ) - Havas 
,•ianaı bildiriyor: 

~ Piti Parizyen gazetesi Türki· 
Je Hariciye Vekili Tevfik Rüftü 
lleyle yapbtı müllkab nep-et
mcktedir. 

Tevfik Rüftü Bey bilhassa 
derniıtir ki: 

• ''Siyaset, glimrilk, maliye ve 
iktısat gibi blltün sahalarda he
nüz muallakta bulunan bütün 
Türk - Fransız meselelerini kat'i 
olarak halletmek için Pariste 
tevakkuf ettim. Bundan böyle 
artık hiçbir ihtilaf sebebi kalma
mıştır.,, 

Mevfik Rüştü Bey müşterek 
meselelerin hallinde Fransız hü
kümeti nezdinde gördüğü t 'ki 
m . fi'--!-• Cfrl csaı ııu-mı metetmiş ve Türk -
Franaız dostluğunun mazisini ha
brlatarak 16zlerini bitirmittir. 

Paria, 8 t ......... ) - Tlriciye 

Tefecilere Karşı Mücadele Şiddetlendi 

Meseleler Halledildi 
1 

T•v/i/c Riıti S.g 

Hariciye Vekili Tevfik Rüşt& 
Beyin Fransız devlet ricali ile 

temasları, siyasi mahafilde allka 
ile kartılanmıfbr. 

iki devlet arumda siyasi, matt 
ve iktııadi sahalardaki biitlln 
ihtiliflann hüsnlniyetle halledil· 

mesi ve binnetice Tiirk- Franad 
dostluğunun pilrlalz bir ıekil 

anetmesi ıiyaal mahafilde bariz 
Wr wuniyet 1aud etmiftir, 

Tevfilc RiiftG Beyin Piti Pa· 
rizyen gueteaine, buradaki •n 
temulanna ait olarak vulmbulan 
beyanab siyasi muhafilde allkl 
ve memnuniyet uyandınmftır. 

Alınan maliimata gire Fransa 
hariciye nazın M. Bonkur bu son 
g8rilfmeler baklanda yalanda 

b' ı· . . b •• me usan mec ıs1Dın ancıye en-
cümeninde izahat verecektir. 

Ankara, 8 (Husuai) - Otre
nildipe pre, Ziraat Veklletl 
yeni sene buğday iatih.tal vuiye
tlle son derece allkadar olmak· 
tadır. Bu sene mabsullln ıeçen 
seneki gibi iyi ve bereketli ol
duju anlqdmlfbr. Vekllet çift· 
çilerin, buğda>:~ satmak ~
retile para sahibı olmumı temın 
için milhim tedbirler almıya ka· 
rar vermiftir. Bu cilmleden ol-

mak &zere ziraat banlmm, seç• 
sene olduju ıfbi, bu Mile de 
memleketin muhtelif mmtakal .. 
nnda icap ettikçe kiiylilden ~ 
tin para ile buğday satın ala
cakbr. Bundan başka köylülerin 
bilkômete olanl vergi ve saire 
borçlannı butday vermek sure
tile ödemeleri lehinde tasavvur
larda bulunulduğu da haber 

( Baftarafı 9 uncu aayfada ) 

Binaların Yüksekliği Kaç Muharrirler Ne Kazanırlar? 
Metre Olacak? Ömer Rıza Bey Yazılarını 

Belediye Bir Talimatname Hazırhyor Hep Gece yazar 

Arlık binaların lc•tl•rırun Beleılig• l•gin edecek 

Şehir ve kasabalanmızın asri 
şekillere bürilnmelerini temin için 
kabul edilen " Yapı ve yollar ,, 
kanunu hakkında evvelce malii
mat vermiştik. Bu kanunun ta
mamen tatbiki bir zaman ..neseleai 
olmakla beraber baza maddeleri
nin derhal tatbik edilmesi lazım· 
ıelmektedir. Ôjrendijimize pre 
lltanbul Belediyesi bu sabada 
faaliyete pçmif bulunmaktadır. 

hk it olarak kanunun, yağmur 
borularına ait olan hilkomleri 
yerine ıetirilecektir. 

Malimdur ki şehrimizde he
men her evin yağmur borulan 
sokaklara uzanmlfbr ve yagmurlu 
günlerde bu borulardan şanl 
pnl akan sular sokaklara da
ktılmekteclir. Halbuki yeni kanun 
bu vaziyeti yasak etmekte, yat-

( O...- 9 uaeu -~ 

" Muharrirliğin En Fena Tarafı Eser 
için Pazarlık Etmektir ,, 

Bir müddet evvel Son Postada ı 
bilyük bir allka ve zevkle takip 
edilen " Kızıl Kılıçlı Aslan " ml
ellifi Ômer Rıza m6fritçe müte
vazi bir mazrufla Grt8lil bir bilti 
kaynağı gibidir. Onun en bllytık 
zevki, yamnda en az bulunan 
dostlarına bile bu kaynaktan, taa 
tu sunmakbr. 

Kilttıphanelermizi lork bqteo 
fazla biiylk klçük tarihi eserlerle 
zenginleftirmiftir. 

Kdık6yündeki son yolculan 
şehre ~en vapuru kaçırdıktan 
sonra a a onda misafir kalmak, 
geldi Onda misafir kalmayı tasar
ladıktan sonra ela bir taşta iki 
kuş vurmayı, anketimin cevaplannı 
almayı dtişündiim. 

Baıit dlfenmit bir antreden 
çok zenp bir klltilphaneye tir
dim. Genit bir masada kartıda 
bqı yazı11na eğilen Ômer Rıza 
kartısanda bana sırtı d6nük ufak 
tefek bir adam varda. İki adım 

Ônter Rıza B•• 
atınca Mahmut Yesariyi tamdun. 

Ömer Rıza kalemi eJin4ea ... 
rakb, 6n0ncleki bot, yuah kAilt 

( o. ..... ieci ..,,. •• ) 



SON POSTA 
Temmuz 8 

, 

• Günün Tarihi 
Halkın 

E 
YeniAçılan Bir Da- ~~------·--------------_, .• 
va Münasebetile yeni Kanun Tatbik Edilince ••• 

Tütün Satışları 
Ne Vaziyette ? 

Sabık Erzurum Meb'usu Salih 
Bf. nin belediye aleyhine bir 
tazminat davası aı;tığını diin 
yazmışbk. Snlilı Ef., oturduğu 
mahallede fena koku ııc.,reden 
bir belediye ahın bulunduğunu, 
bu yüzden zarar gördiiğii11ii 
6Öylüyor ve bu zararının tazmin 
edilmesini istiyor. Bu hususta 
mıılıtelif kimseler ile goriişerek 
8u mütaleaları tesbit ettik: . 

Re~it Bey ( Tophanede cami için
de 3) 

- Bir şehrin en ziyade göze gö
rünen yeri, sokaklarıdır. Sokaklar ne 
kadar temiz, ne kadar tozsuz olursa 
o kadar iyidir. Belediye şehrin güzel
liğine, halkın sıhhatine bakmıya mec
burdur. İstanbul belediyesi bu mec
buriyeti göz önünde bulundurarak 
çalışıyor. Ancak daha çok çalışmak 
lazımdır. 

Salih Ef. nin belediye aleyhine aç
tıgı davayı gazetenizde okudum. Sa
lih :Ef. nin maksadı belediyeyi biraz. 
daha çahşmıya teşvik için olsa ge
rektir. Doğrusunu söylemek lazımge
Jirse, belediyemiz daha çok faydalı 

olabiJir. .. 
Hasan Bey (Xuruosmaniye !J) 

- İstanbulun baz.ı semtlerinde so
kaklar hakikaten pistir. Bunları te
mizlemek lazımdır. Söylendiğine göre 
bu sene belediye tanzifat işlerine 

d ha ziyade ehemmiyet vererek şe

hirde pis ıokak bırakmıyacakmıf. 
Belediyemizin bu iıi muhakkak ba-
araçağına ben eminim. 

• 
Kiri! Ef. (Çemberlita 26) 

- İatanbulun bazı semtlerindeki 
pis sok klann temizlenme i için be
lediye ile o cıvar mahalle ihtiyar 
heyetleri elele vermelidirler. Mahalle 
ihtiyar heyetleri halkın sokakların 
sürpüntü ve saire dökmemesini te
min etmelidir. Bu temin edildiği 
takdirde belediyenin de işi hafifler. 
Fakat herkes sokakları süprüntü 
dökmek auretile girletirse kabahat 
belediyenin mi, yoksa bu aüprüntü
kri .sokağa savuranların mı? 

Otomobil Plakalar. 
lstanbul içindeki bütün oto

mobil, otobüs, kamyon, bisiklet
lerin plaklarının yenilenmesine 
karar verilmiş, bunun için 1500 
plaka ısmarlanmıştır. Bunların 
renkleri de değiştirilecektir. 

Talebe 
Alınacak 

• 
lstanbul Maliyesinde Memurlar Ara-
sında Esaslı Değişiklikler Olac~k 

lstanbul için yeni bir maliye teşkilata kabul 
eden yeni kanun bir eylülden itibaren tatbik mev
kiine geçecektir. Yeni teşkilat kanunu İstanbul mal 
memurlarının biraz daha fazla maaş almaları ve 
terfih edilmeleri esası üzerine hazırlanmışbr. 

Müdürlükler için 70, 75 ve 80 liralık asli maaş
lar kabul edilmiştir. Halbuki bugün İstanbulda yal-

nız defterdarın maaşı (80) liradır. Böyle yüksek 
maaşlı memur yoktur. Teşkilat faaliyete geçerken 
ya Anadoludan ve Ankaradan yüksek maaşlı me
murlar getirilecek veyahut ta buradaki eski memur
lar bir-~r, ikişer derece terfi ettirileceklerdir. fstan-

bul memurlan terfi etseler de barem kanunu mu
cibince bulundukları vazifelerde ikişer sene çalış
madıkça terfi ettikleri memuriyetlerin maaşlannı 
alamıyacaklardır. Yani dereceleri yükselecek, fakat 
ikişer sene daha eski maaşlarile çalışacakJardır. 
Yalnız barem kanunu asli maaşları yirmi liraya ka
dar olanlar hakkında böyle bir kayıt koymadığı 
için küçük mal memurları bu teşkilattan istifade 
edecekler ve fazla maaş alacaklardır. 

Maamafih yeni kanun memurlarda yüksek tehsil 
gibi bazı şartlar aradığı için birçok memurların 
Anadoluya nakledilecekleri anlaşılmaktadır. 

Maarif üdürleri Komşusu 
Maaş Zamm;dan istifade Dişlerini 

Edemiyecekler Mi? D ••k •• ı 

un 

Maarif Vekaletinin yeni büt- O muş• 
çesinde Maarif müdürlerinin ma
aşları yüksektir. Barem kanunu 
mucibince bu yüksek maaşları 
ancak yüksek tahsil görmüş Maa
rif müdürler alabileceklerdir. Hal
buki mevcut Maarif müdürlerinin 
çoğu ilk Muallim mekteplerinden 
mezun olduğu için bu vaziyetten 
istifade edemiyeceklerdir. tık Mu
allim mekteplerinden me,zun Maa
rif müdürleri yerine yüksek tah
sil görmüş Maarif müdiirlerinin 
tayin edileceği kuvvetle söylen
mektedir. 

Diğer taraftan Maarif müdür
lerinin, salahiyetleri de artırılacak 
ve Orta mekteplerle, liseler bazı 
hususlarda Maarif idarelerile mü· 
nasebette bulunacaklardır. 

Tetkikler 
Halkevi Bu Sahadaki Ça
lışmasını Genişletecek 

Halkevi dershane ve kurslar 
şubesinin tertip ettiği gezintile
rinin birincisi evvelki gün yapıldı 
ve çok faydalı neticeler alındı. 

Öğrendiğimize göre Halkevi, bu 
şekilde gezintileri çoğaltmıya ka- • 
rar vermiştir. Bu suretle gençli
ğin toplu bir halde tetkik faa
liyetlerinde bulunması temin edil
miş olacaktır. 

Diğer taraftan Halkevi kütüp
hane şubesi de mesaisini geniş
letmiye karar vermiştir. Halkevi 
kütüphanesine rağbet çok fazla
dır. Hergün yüzlerce genç kü
tüphaneye devam ederek istifa
deli eserler mütalea etmek fırsa-

Beyoğlunda Kalyoncukulluğun
da oturan kahveci Sadık ile kom-
şusu Haçik bir para meselesinden 
kavgaya tutuşmuşlar, fakat araya 
girilerek kavganın büyümesine 
mani olunmuştur. Hırsını bir tür
lü yenemiyen Haçik akşama ka
dar o civarda dolaşmış, akşam 
üzeri elinde bir nargile ile geç-

mekte olan Sadığa tesadüf et
miştir. Haçik birdenbire Sadığın 
üzerine hücum ederek elindeki 
nargileyi kapmış ve var kuvvetile 
surabna vurmuştur. 

Sadığın üç dişi çıktığı gibi 
kırılan nargile parçalarile yüzü
nün muhtelif yerlerinden yaralan
mışbr. Sadık tedavi altına alınmış 
Haçik yakalanmıştır. 

Para Kaçakçıları 
Son günlerde Muhafaza ku

mandanlığı teşkilatı iki mühim 
döviz kaçakçılığım meydana çı
karmış, bunlar, adliyeye veril
miştir. Bunlardan biri vagonli şir
ketinin Paris vagonu şefi Toma
soviç, diğeri de İtalyan hastanesi 
baş rahibesidir. Bunlann ikisinde 
bulunan para miktan birkaç yüz 
bin frangı aşmaktadır. 

Muhafaza teşkilah para kflı. 

çakçılığı üzerinde esaslı tetkikat 
yapmaktadır. Bu kaçakçılığın da 
eroin ve morfin kaçakçılığı gibi 
biran evvel kökünden sökülüp 
atılması mukarrerdir. 

---- ----

İki Hırsızlık 
Bir Yaralama Ve Bir De 

Sarkıntılık Hadisesi 
Kazlıçeşme'de oturan Huliisi 

isminde biri bir iş meselesinden 
çıkan kavga neticesinde Lastik 
fabrikasında ustabaşı Kini Efen
diyi taşla başından yaralamışbr. 

lf. Eftim isminde bir tenekeci 
Paşabahçesinde ohıran kılişeci 
Kenan Beyin evini tamir etmekte 
olan Mustafa ve kardeşi Nurinin 
ceplerinden 5 lira para ve bir 
gümüş saati çalarak savuşurken 
yakalanmışbr. 

lf. Çakmakçılarda manifatu
racı Ropen Efendinin dükkAnına 
müşteri sıfatile giren sabıkalı 
Recep iki top patiska çalarak 
savuşurken yakalanmıştır. 

* Mehmet, Ahmet ve Kazım 
isminde ilç kafadar son derece 
sarhş bir halde Fındıklıda Fın
dıklı gazinosunda ötekine berikine 
sarkınbhk ederlerken yakalan
mışlardır. 

İşe Başlandı 
Tıp Fakültesi için Yeni 
inşaata Lüzuın Görüldü 
Tıp fakültesinin Haydarpaşa

dan Beyazıda nakledileceğini bi-

liyorsunuz. Tedrisata yeni binada 

haşlandıktan sonra Tıp talebeleri 
hastahanelerde staj ve tatbikat gö
receklerdir .Hastahaqe tatbikatının 
iyi bir şekilde temini için Darül
fünun idaresi Cerrahpaşa hasta
hanesinde bir pavyon inşasına 

karar verilmiştir. Fakülte için 
teşrih salonu ittihazına karar ve
rilen eski Bekirağa bölüğünde de 
inşaata başlanmak üzeredir. Bu 
inşaatm ihaleleri şu günlerde ya-

Yeşil köydeki Tayyare maki
nist mektebine bu sene de bir 
miktar talebe alınacaktır. Alına
cak talebenin Orta mektep me
zunu olması ve 17 ile 20 yaşlar 
arasında bulunması şart konul
muştur. hnı bulmaktadır]ar. 

Birkaç gün içinde bazı yeni 
para kaçakçılarının· meydana çı
karılmasına intizar edilmektedir. 

pılacaktır. Plan ve projeleri ha
zırlanmışbr. 

Geçen •ene mahsulünden olmak 
üzere bu on on bef gün içinde 
Samıunda 60 kuruştan 160 kuruşa 
kadar elli bin, Bafrada 45 kuruştan 
130 kuruta kadar yüı. yirmi bin, Ala .. 
çamda 30 kuruştan 100 kuruşa kadar 
Jebnit bin, Gerededc 40 kuruştan 90 
kuruta kadar otuı. bin kilo tütün 
sabim ıştır, 

Fındık ihracatı 

Gireson, 1 - Fındık stok
lan bitmiştir. Bu yıl içinde 
yilayette 2 milyon 515 bin 164 
lira kıymetinde 2,885,100 kilo 
kabuklu fındık 6,113,720 kilo 
fındık içi, 116'120 kilo çürük 
fındık içi ihraç edildi. 

Yatanda hktan Çık rıldı 
lstanbulda Kumkapıda kayıtlı 

Fehmi Efendi oğlu göz doktoru 
Mehmet Nuri Beyin resmi izin 
almadan yabancı tabiiyetine geç
tiği anlaşıldığından vatandaşlık
tan çıkarılmışbr. 

Maarif Vekaletinin eni 
Binası 

Ankaradan bildirildiğine göre 
hükumet merkezimizde Maarif Veka. 
Jeti için yeni bir bina yapılacaktır. 
Binanın yaz mevsimi ıonlarma lrndaıı 
bitirilmesi mukarrerdir. İnşaat bu ay 
içinde ihale edilecektir. 

Kız mualllm mektebinde 
fatanbul Kız Muallim mektebiniq 

eaki ve yeni bütün mezunları bq 
ayın 16 ıncı rünü mektepte topla. 
nacaklardır. 

Memur allnacak 
Maliye Vekifetinin ıebrimiı.dckl 

kırtasiye depoıuna bir memur ahn
maaına karar verilmiştir. Bu memura 
ayda 60 lira ücret verilecektir. 

Muallimler kursu 
Ankarada Gazi. Terbiye Enstitü• 

ıünde bugün ortamektep muallimleil 
için fizik ve tabii ilimler kursu açı· 
laca.k, kunta tedrisat b ş hafti 
devam edecektir. 

Yllan Ve Kaplumbağ 
Yılan ve kaplumbağa ticnrcti için 

alıcılar ve .satıcılar Ticaret odasın• 

müracaat etmektedirler. 
Anadolanun muhtelif taraflarından 

hemen hergün ticaret odasına birçolı 
müracaatlar olmaktadır. 

Oda satıcılara, alıcılar hakkındı 
malümat vermktedir. 

Nahiye 
Müdürleri 
Arasında 

Dahiliye memurlanndan bir lnı. 
mının tahdidi inlerine dair olan 
kanun mucibince 55 yaşım ikmal 
etmi' olan nahiye müdürlerinin teka• 
üde sevkleri icap etmektedir. Dahi
liye V ckaleti vilayetlere gönderdiği 

bir tamimle 55 yaşını bitirmiş ol il 
nahiye müdürler inin listesini istem it• 
tir. 

ı'--~--n_!._a~!_~_l!_~s_ı .. ~zlı· Hı.ka .... yesi : Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 
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- Elimde az çok bir serve- j 
tim var Hasan Bey.. açıp ... 

Şöyle küçük bir fabrika •.. Patron o!up ... .. . Mevcut servetimi bir miktar 
dahn yükseltmek istiyorum ne 
dersin? •• 

- Bunlar uzun şeyler birader ••• 
Çabuk para kazanmah: istersen he
men bir eczane açıver!.. 
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Dün Gece iki 
Kaza Oldu 

Dün gece Tepe başında 2251 
numaralı otomobile arkadaki 1488 
numaralı otomobil çarpmış, yol
cuları hafifçe yaralanmışlardır. 

Eminönünde 2430 numaralı 
otomobil 91 numaralı Fatih Har
biye tramvaymın önünden geçmek 
isterken tramvay otomobile çarp
mış, tramvayın ön lambası 

kırılmış, ıoför elinden yaralan
mıştır. 

Y unanistanda 
işler Hala Düzelınedi 

Atina, 8 ( Hususi) - l\I. Pa
paııastasyu gazetecilere beyanatta 
bulunarak hükümetin hareketle
rini miistebidane bulduğunu söy
lemiş ve kabineyi şiddetle tenkit 
et• ıı iştir. 

Atina 8 (Hususi) - Nazırlar 
meclisinde mühim bir ekseriyet 
dikta törlük ilanını teklif ve bu 
teklifte ısrar etmiştir. 

Fakat M. Çaldarisin şahsi 
müdahalesi ve muhalefeti üzerine 
teklif reddedilmiştir. Diktalörlü
ğün derhal ilanını istiyenlerin 
başında Hacı Kiryako vardır. 

Atina Sefiri Geldi 
Atina sefirimiz Enis Bey 

mezunen şehrimize gelmiştir. 

Sındırgı' da 
Bir Kadın Dayaktan Öldü 

Sındırgının Akçekısrak köyün
den Hasan Hüseyin karısı 
Behiye mal yüzünden kendi anası 
Münire ve halası Hatice ile 
kavga etmiştir. Münire ile 
Hatice sopa ile Behiyeyi döv
mii ·lerdir. 

Hamile olan Behiye'nin çocuğu 
düşmüş ve doğurduğu çocuk 
ölmüştür. Adliye işe vazıyet 
etmiştir. 

Sahte Paralar 
Zabıta Tahkikata Devam 

Ediyor 
Zabıta sahte on kuruşluklar 

hakkında tahkikata devam ederken 
piyasada sahte 25 kuruşluklara da te
sadüf edilmege başlanmıştır. Sahte 
25 likleri Gümüşsuyunda Nev
zat ve Muammer Efendilere 
ıüren eskici A vram ve Mişon 
yakalanmışlardır. 

Zabıta tahkikata devam etmiş, 
eskiden kalpazanlık etmiş bazı 
sabıkalıların ifadelerini almıştır. 

1 ngilterenin Roma Sefiri 
Londra, 7 - Milletler Cemi

yeti sabık umum katibi Sir Erik 
~:urnond İgilterenin Roma bü
yuk elçiliğine tayin edilmiştir. 

SON POSTA 

(
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~esimli Makale a Ata Sözleri a 1 

Zengin arabasını yokuştan aşırır. Fıkara düz ovada yolunu şaşırır. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Konferanstan Müspet Bir 
Netice _Çıkması Çok Uzaktır 

Oyalama Politikası Kullanılıyor 
Londra,8 (Hususi) - Cihan İktısat konferansı rini geri bırakmıya bilkuvve karar vermiştir. Bu 

müzakereleri zevahiri kurtarmak maksadile ve tali iş hakkında fikir ayrılığı kuvvetli surette ortaya çık-
~ahisler üzerinde cereyan etmektedir. Maliye ve mıştar. Altın esasından aynlmıyan memleketler bloku 
ıktısat encümenlerinin mesaısı umumi ve bu komitenin mesaisine aralık verilmesi lehinde 

h rey vermiştir. İngiliz murahhas heyeti ise komitenin ci anşnmul olmaktan ziyade mahalli ve ku··çu"k d 'l · l 
müzakerelerine evam etmesini ı lazam ey emiştir. 

meseıeter üzerinde teksif edilmiştir. s· Al G · o· K. 
Londra konferansından arhk dünya iki:ısadi- ır man azetesı ıyor ı : 

t · · b Berlin, 7 ( A. A.) - Tag gazetesi cihan . iktasat 
ya 

1 ıçın müs et veya menfi bir karar beklemek konferansında olup biten İ•ler hakkında sütunlarına kabil değildir. Y 

Mali komsiyon İngilterenin fevkalade me- geçirdiği bir yazıda diyor ki: 
"Konferans bürosunun tebliğinde sadece bir for-

saisi neticesinde mali meselelerin müzakeresine mülden bahsedildiği kolaylıkla görülüp anlaşılıyor. 
d. evam edilmesi kararını almıştır. Bu kararda d b ı k b 

"Başlıca meseleler en iri o an am iyo işleri !ngiltere dominiyonlar, şimali ve cenubi Amerika, 
J k hakkındaki düşünüş ayrılıkları verimli bir çalışmaya s andinavya ekseriyeti almışlar, Türkiye ile Fransa, 
t imkan bırakmamakta, yalnız pek umumi mahiyette talya ve Küçük itilaf devletleri akalliyette 1 · b 

birtakım nazari düşünceler ileri sürü mesıne se ep kalmışlardır. 
) 

olmaktadır . ., 
Londra, 7 (A. A. - Ticaret siyaseti mesele- / Cihan iktmıl konferansına ait ıece yarısına ka-

siyle uğraşan ehemmiyetli tali komite müzakerele- dar gelt1n f•lgraflar 5 inci sayfamızdadır. J 

Bilecik'te 
Kasabayı Kurtlar istila 

Etti 

Bilecik 8 -( Hususi ) - Esen 
kuvvetli rügarların tesirile kırlar

da bulunan ağaç kurtları şehre 

hücum etmiştir. Caddeler, sokak
lar simsiyah bir hale gelmiştir. 

Her adım atıldıkça toprak 
yerine kurtlara basılmaktadır. 

"İponomot,. denilen bu kurtlar 
meşe, elma, badem, kiraz, vişne 

gibi meyva ağaçlarını harap et
miştir Kasabadaki diken yaprak-
larını bile bırakmıyan bu kurtlar 
herkesin hayretini mucip olmak-
tadır. 

Katil Değilm~ş 
Adapazarı 8 (Hususi) - Sekiz 

ay evvel evinin kapısı önünde 
yirmi yedi yerinden bıçakla vuru
lup öldürülen bakkal Fethi Efen
dinin katili olmakla maznun bahri
yeli Ahmedin muhakemesi bitmiş-
tir. Ahmet cürmü sabit ol~adığı 
iç.in beı·aet etmiştir. 

---
!Mensucat 
Fabrikalarının 
Projeleri Hazır 

Moskova, 8 (Hususi) - Tür
kiyede tesis edilecek 3 mensucat 
fabrikasmdan birinin projeleri 

ikmal edilmiştir. İkmal edilen 
proje ilk kurulacak olan Kayseri 
fabrikasının projesidir. 

Kayeseri fabrikası senede 30 
milyon metro bez dokuyacaktır. 

Türk heyeti Kayseri fabrikasının 
projesini hamilen Odesaya ha
reket etmiştir. 

Oradan İtalyan vapurile fstan
bula hareket edecektir. Sefirimiz 

Ragıp Bey de heyetle beraber 
İstanbula gitmektedir. 

Gazi Hazretleri 
Reisicümhur Gazi Hazretleri 

dün akşam Boğaziçinde motorla 
bir tenezzüh yapmışlardır. 

Hicazda İsyan 

Berut, 7 (A. A.) - Hicaz ile 
Asir hududundaki kabileler ara-
sında isyan çıkmıştır. Asiler bir
takım Vehabi köylerini işgal 
etmişlerdir. Asiler ile ibnissuut 
kuvvetleri arasında müsademeler 
olmaktadır. 

Seferler Devam Edecek 
Bütçe zaı:ureti doJayisile ilgası 

düşünülen Istanbul - İskenderiye 
seferlerine şimdilik devam edil
mesine karar verilmiştir. 

lngiltere - Rusya 
Londra 1 - İngiltere ile Rus

ya arasındaki Ticaret mukavelesi 
müzakerelerine pazartesi günü 
tekrar başlanacaktır. 

Mühim Bir Mülakat 
Paris, 7 - Hariciye Nazırı 

M. Pol Bonkur İtalyan elçisile 
uzun uzadıya görüşmüştür. 

~==========-=======-=c 

r 
Sözün 

Sayfa 3 

----, 
Kısa ı 

Düşünülen Ve Söyle
nilen Arasındaki 
Farklar! 

·---·----- N. S. 

İnsanlar, şu kör olası buhranı 
kaldırmaktan başka herşeyin ko
layını, çaresini buldular. Hala da 
buluyorlar. Hem okadar ki, bu 
satırlarımın gazetede çıktığı anda 
mesela Almanyadan, Fransadan 
Amerikadan çekilmiş bir telgraf 
ta şu satırları okumam ihtimal 
çok kuvvetli. 

( . . . ) isminde tanınmış bir 
alim, ucuz bir şınnga ile hafta 
larca yemeden, içmeden yaşamanın 
yolunu keşfetti ... " 

Bu gidişle yelek cebinde ta· 
şınabilecek kadar ufacık bir alet 
vasıtasile karşımızda konuşan bir 
insanın içinden geçirdiklerini de 
anlamak imkanına kavuuşacağımn: 
gün de uzak değil demektir. 

Ben, bu imkanı da ele geçir
diğimizi farzederek ne tezatlarla 
karşılaşacağımızı hayalen tahmin 
yahut tahminen tahayyül edi-
yorum. .. 

Bir ehbabmdan borç para ko
parmak isteyen sefalete düşmüş 
bir adam, muhatabını kendisi
nın, onun bahsettiği tabiatta 
insanlardan olmadığına iknaa 
çalışıyor: 

- Dostum, ben daha haya
tımda babamdan bile borç iste
meyi kendime yedirememiş bir 
adamım. Fakat sen başkasın, seni 
kardeşimden çok severim, ve ken· 
dime yakın bulurum. Sen benı 
otuz beş senedir anlıyamadmsa 
yazık sana... Ben, namusumu le· 
kedar etmemek uğrunda sefalete 
düştüm. Caketimi, donumu satar, 
borcumu vadettiğim günde 
öderim!... 

Beriki, cebindeki alet vasıta
sile onun bu sözleri söy!c'rken 
içinden geçirdiklerini dinliyor: 

- Dolandırmadığım adam kal· 
madı, babamı tahtaya oturttum, 
nehayet iş, bunun gibi şöyle bir 
göz aşnalığım olanları, kafeslemiytt 
mecbur kalmıya dayandı. Karde
şimden çok severim dediğim bu 
adamla otuz beş sene evvel otuz 
beş dakika ya konuştum ya ko
nuşmadım, be · iyice anlıyamadığı 
aynile isabet, zıra ciğerimi okuya
bilseydi, eşiğinden içeri adımımı 

attırmazdı. Namusumla çalışmadığır 
için her dairede kapının yolunu 
gösterdiler, hala namusumdan 
bahsediyorum. Borcu vadettiğim 
günde verirmişim!... Hah, hah, 
hah... Şunu bir tong~ya. bastıra
bilsem, bir daha etegımın ucunu 
göremez ya neyse... Fakat h.er~f, 
vurulmamak korkusile mevsımın 
yarısından fazlasını ininde ge~i: 
ren eti kuvvetli av hayvanları gıbı 
amma da ince eleyip sık dokuyor 

ha!... 

Aşık sevgilisine mektup yazı· 
yor: 

11 Ruhum, senden uzak geçen 
her dakika, sudan çıkarılma~ bir 
balık gibi kıvranıyorum. Dünya
da hiç bir kadın senin kadar 

·~~~~~~~~~--~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ güzel o~maz. Göderimdeki ,ha· 

İN A N J S TER J' NA N M A / yalini kaybetmek korkusile kadın 
lzmit'te 

K.. . iSTER oy Muhtarları Jç:n Açılan 
Kurs Bitti 

. . lzrnit (Hususi) - İzmit köyle
~ıö ıh~.i~~r heyetleri için Halkevi 

k yculuk ~ubesi tarafından açılan 
urs 'h .. r.ı ayet bulmuştur. Kurs üç 

gun devam etmiştir. Kursta ihti
~~r heyetlerine öğretilen mevzular 

Yaz mevsiminin ortasında olduğumuz halde havalar 1 günlerde elektrikli buz depolarının gittikçe çoğal
sonbalıar manzarası. gösteriyor ve bu hal, d iğer aıene- makta olduğunu, buna mukabil havalar da ı;crin 
lcrdc görmediğimiz garipliklere sebep oluyor. Nitekim gitmekte devam ettiği cihetle az: sarfiyat yapıldığını 
İstanbulda her sene yaz mevs iminde buz kıtl ğı ba~- bildirmiş, bu y üzden tahmin edilen va ridat nisbetiııde 

ö terir, halk buz bulamadığından şikayet ederdi. Bu varidat elde edilemiyeceğinden Belediyenin nazarı dik-
!ene ise vaziyet şöyle olmuştur: katini cclbetmiştir. Belediyece de bu noktai nazar 

" Buz scrbayii belediyeye müracaat ederek •on doğru görülmüştür • ., 

ıtap halinde basılarak 1 •• t·· 
le 1 .. 1 ;,,u un / /STE'R iNANMA/ oy u ere meccanen dağıtılacaktır. L~------=J:.:S:::...:T;...:;;;;E;..;R;;..;;.._~N---._A_N _ _... ___ Q ___________________ ._JJ 

yüzü görmekten korkuyorum .... 
İli .. Ve düşünüyor: · 

Bu belayı serveti vardır diye 
başımıza sardık amma bakalım 
sonu ne olacak. O ne merd . bur 
surat )i arabbim ... Ondan B} n ge
çen zamanlarda aldığım rahat 
nefesler de olmasa yaşamam im
kanı kalmıyacak. Yanına gittim mi 

( Devamı 9 uncu aayfada ) 
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Memleket Manzaraları 

Rize 
Çocuklarında 
Okuma Hevesi 

Rizı ( ususi) - Rize ahalisi, 
çocukları ., ukutmıya çok merak
hcbrlar. Çocuk velilerinden hiç
birisi İlk ve Ortamektep tahsilini 
kafi görmemekte ve evlatlanm 
daha yüksek mekteplere gönde
receklerini aöylemektedirler. 

Rizeliler, fakir hallerile bera• 
her evlatlanrun tahsilleri için 

• 
para sarfetmekten çekinnıezler. 
Rne kaza ve köylerinden biı' 
hayli talebe burada bazı aileler 
ve akrabalan nezdinde pansiyon 
olarak kalmakta ve tahsillerinin 
ilerlemesine çalışmaktadır. Sınıf
lannı geçen talebeler mi))j kü
t~~ye devam etmekte velhasıl 
vakitlemıl hOf yere geçirmemek
tedirler. Takbedep bazılan da 
ibtiyaçlan olduğu için ~vak tica
retiJe meşgul olmakta ve y31oız 
euma g61eri kütüpaneden istifade 
etmektedirler. 

Ada pazarında 
Koza Ve Hayvan Fiatleri 

Çok Durgundur 
Adapazarı (Hususi) - Burada 

her sene açılan koza pazarı bu 
sene de açılını~, fakat umulduğu 
gibi hararetli muamele olma
mıştır. 

Pazarlarda hayvan fiatleri de 
çok durgundur. Dört beş okka 
süt veren inekler 10 - 15 liraya 
satılmaktadır. 6-7 okkalık kuzular 
100 - 150 kuruştur. Sebze fiatleri 
ise zikredilemiyecek kadar 
ucuzdur. 

Akhisar' da 
Vekalet Bir Ortamektep 

Açıyor 

Akhisar, ( Hususi ) - Maarif 
Vekaleti, şehrimizde bir ortamek
tep tesisine karar vermiştir. Mek
tep, Ayşe Hanım isminde bir 
kadın tarafından hastane haline 
ifrağ edilen binada tesis edile
cektir. Vekalet bu iş için 30000 
lra tahsis etmiştir. 

Köylll Sigarası Kaçıranlar 
Yakalandı 

Büyükçekmece (Hususi)- Lü
leburgaz kamyonlarından birisi 
İstanbula dört yükte 1550 paket 
köylü sigarası göt.ürürken yaka
lanmıştır. Tütünler müsadere 
edilmiştir. 

• 

Rize'nin Sıhhat işleri 
Memleket Hastanesinde Ve Halk Evin
~e Meccani Muayeneler Yapılıyor 

_Rize, (Husu- .... koğuştan pek 
sı) - Memleket temİ2 ve munta-

hastanesinde geçen zamdır. 
gün çok mühim Hastanenin haf 
bir ameliyat ya- tada üç defa 
pıJdı. Pazar ka- muayene ve ka-
zasında Osman bul günleri vardır. 
laıı Ane üzerin· Tehlikeli hastalar 
de yapılan bu müracaat wku-
ameliyatta rah- unda hemen ka-
min içinden ço- bol edilmekte ve 
cuk başı büyük- tedavi altına ahn-
lüğünde bir ur maktadır. 
çıkanlmışbr. Hal ke vin de 

mevcut · doktor 
Tam kwk beş beyler tarafından 

dakika süren bu Rize Memleket hastanesi yapılan meccani 
amdiyat neticesinde kadıncağız İki sene evvel hastane bekim- mua;eaelere devam edilmektedir. 
pek büyük bir tehlike atlatmış liğine tayin edilen doktor opera- Şimdiye kadar 84 hasta meccanen 
ve yirmi beş günde şifa bularak tör Sedat Bey iki sene zarfın- muayene edilmiştir. Halkevi dil 
taburcu edilmiştir. da iki yüz elli kadar ameliyat derleme şubesi hali faaliyettedir. 

Ondan evvel de bir köylünün yapmış ve hir~ok fıkara kadın- Diğer şubeler de çalışıyorlar. Halk-
mesanesi Ü2erinde yapılan mühim Jardan yumuıtalıklua ait keseler evi bahçesinde gösterilmek üzere 
bir ameliye neticesinde yüz on çıkarmışbr. Bu müddet zarfında bir kaç filim getirilmesi tasavvur 
gram ağırlığında bir taş çıkarıl- tam 892 hasta yabp tedavi ol- edilmektedir. · 
mıştır. muş ve taburcu edilmiştir. Şu aralık yeni dünya tabir 

Hastahane otuz yataklıdır. Senebaşmdan bugüne kadar olunan muşmula şehrimizde fazla 
Yirmi beş yatak muhtaç kimse- altı ay zarfında ayakta muayene mikdarda bulunmakta ve taşra· 
)er için ve beş yatak ta zenginJer ve tedavi gören hastalarm sayısı yada sevkiyat yapılmaktadır. 
ıçın aynhnışbr. Halkın fıkara 6437 dir. Kasaplık hayvan gelmediğinden 
kısım meccanen tedavi edilmek- Muhasehei hususiye tarafın- ve burada yetişmediğinden et 
tedir. dan idare edilmekte olan hu fiatlan birz yükselmiş ve kasap-

Zenginlerden arzu eden olur- hastanenin senelik bütçesi 16.000 larm ba7.11ara muvakkaten tatili 
sa yevmi bir lira ücretle bakıl- küsur liradır. faaliyet etmiştir. Hayvan ve mer•a 
makta ve ameliyattan sonra bir Hastaneye bu sene bir labo~ az olduğu için burada yoğurdun 
buçuk lira alınmaktadır. Ameliyat ratuvar ilavesi ve bir de dahili okkası yirmi kuruştan aşağı dü· 
için dahi işin ehemmiyetine göre mütehassıs tayini için icap eden şememiştir · 
on liradan elli liraya kadar ame- tahsisat bütçeye konmuş ve baş Evkaf dairesi tarafından bazı 
liyat ücreti alınmakta ve bn pa- hekim için otuz lira makam ma- harap ve baraka şeklindeki dük-
ralar muhasebeyi hususiye namı- aşı dahi ithal edilmiştir. Muaye- kinlar yıktırılmış ve çarşının bazı 
na irat kaydedilmektedir. nehane ve ameliyathane ve hasta cihetleri genişlemiştir. - H. Ş. 

Geredede 
Zelzeleler 
Pek Sıklaştı 

Gerede ( Hususi ) - Bu sene 
burada sık sık zelzeleler olmak
tadır. Geçen ayın 28 inde üç 
defa, otuzunda bir defa, temmu
zun birinde iki defa, ~elzele ol
olmuştur. Geredenin ihtiyarlan 
şimdiye kadar böyle biribi.rleini 
takip eden zelzeleler görmedik
lerini söylemişlerdir. 

Yenişehir' de 

~~~~~~~~~--

1 m ti han Nasıl Oldu ? 

İzmir' de Fay ela h Teşekküller Kon
Bir Çocuğu Akrep Soktu serler, Müsamereler Veriyor İzmirde berber kalfalarının imtihan edildiğini yazmışbk. Resmi .. 

miz imtihana ait bir intibaı göstermektedir. B~r Çocuk Ta Boğuldu ~uı:sa (~ususi). -. Ye~şehir-
lzmir (Hususi) _ Bugün Çi- de bırlıkler bır!eştırılmış, musame-

oede iki feci hadise olmuştur. reier, konserler verilmesi, halkın 
Ç. · · Ak h' · · toplu olarak bi.ribirlerile temas 
ınenının çaova na ıyesmın dilm 

K · 1 h . · ve tanışması lemin e · iştir. 
amış er ma allesınde hır yaşın• S 'k' k h · . pora, musı ıye ço e emmı-

da Mehmet ısminde bir çocuğu t erı'lmı'ş ll' M t f ye v , mua ım us a a 
akrep sokmuş, çocuk vecalar Nuri ve Hamdi Beylerin idare 
içerisinde ölmüştür. ettikleri faydalı teşekküller vücu-

Çiftlik köyü civarında bir· aile de getirilmiştir. 
tarlada meşgulken, ailenin iki Gençlere maddi yardım ya-
yaşındaki çocuğu çaya düşerek pılması için belediye bütçesine 
boğulmuştur. Bu çocuk Şükrü 240 Jira tahsis~t konulmuş.tur. 
Efendiye aitti. Hadiseye Adliye Kaymakam Refik Bey şehırde 
·rnzıyet etmiştir. hareket uyandırmak ve gençliği 

Riza Fıd nı1k MUdürU 
Rize (Huscsi) - Vilayet fidan

hk müdürü Hilmi Beyin mesaisi 
-takdir edilerek maaşı dört bine 
ç.ıkarılmış ve kendisi ücretli me
mur sınıfından maaşlı müdür sı
nıfına geçirilmiştir. 

çalıştırmak için yardımlarda bu-
lunmaktadır. 

esudiya Kaymakamlığı 
Rize (Hususi) - Merkez nü· 

fos müdürü İsmail Hakkı Bey 
terfian Mesudiye kazası kayma
kamlığına tayin edilmiştir. 

Afyon'da 
Birçok Muallimlerin Maaş

lanna Zam Yapıldı 
Afyonkarahisar (Husu9i) .:__ 

Vilayetimiz dahilinde 3 senelik 
kıdem müddetlerini ikmal edip 
terfia hak kazanmış olan baş 
muallimlerden Mehmet, Şefik 
Ragıp. Hikmet beylerle muallim
lerden ihrahim, Hüsnü, Abdur .. 
rahman Korkut, Hasan Orhan, 
İbrahim Uğuz, Mahir, Ahmet Or
han, Fahri, Şemsettin, Mehmet 
Emin, Mustafa, Kamil, Lütfi Tuğ
rul, Mustafa Doğan, Hakkı, Bekir 
Sıtkı, Orhan Beylerle Zehra ve 
Hatice Hammlann maaşlarına 
terfi zammı yapılmışbr. 

Hasankale'de 
Firari Bir Şaki Bir Mağa

rada Yakalandı 
Hasankale, (Hususi) - Katil

den ve şekavetten gıyaben mab
kiım olan ve iki senedenberi 
Hasankale ve civarında şekaveti 

yapan Gireson Köylü İsa oğlu 
Hasan ile arkadaşı Ali oğlu 
Mehmet jandarmamızın devamlı 
takibi netic~sinde Danişment 

köyü civannda Zelzele dağındaki 
mağarada yakalanmışlardır. 

Müfrezeyi idare eden Lutfi 
onbaşı aldığı tertibat sayesinde 
müsademeye meydan vermemiş, 
eşkıyayı cephanesi ve silahları 
ile beraber derdeste muvaffak 
olmuştur. 

1 
J Müsalıabe 1 
1 

/gi 
Bir 
Haber 

Nurullah Ata 
Bugünlerde Kemal Cenap Bey 

hocamızı görüp hem elini öp

mek, hem de kendisi ile beraber 
bayram etmek isterdim: Üniver-

site 'nin (kelimeyi garip, fakat 
resmi imlası ile yazıyorum) tarih 

şubesine devam edecek talebenin 
latince ye yunanca da öğrenece
ği haberi elbet te onu da benim 
kadar sevindirmiştir. & netice-

nin. Yunan ve Latin IMmıanitele
rinin bizde de kabulü için sene

lerden beri çahşanlann gayreti ile 
elde edildiğini iddia edecek değilim; 
o, bizim her birimizden de, he
pimizden birden de bin kat beliğ 
bir hatibin, zaruretin eseridir. 
Tarih tetkikatı ile uğrafaD)ar, la-

tince ve yunanca bilmeden bu 
işin ne kadar zor olduğunu ne

fislerinde tecrübe ederek anladı
lar. O diller bilinmeden "erudi
tion,, a imkan yoktur. 

Fakat onları bilmek yalnız 

tarih tetkikabnı değil, her ilmi 

çalışmayı müşkülleştirir, her saha
da insanın önüne engeller çıkarır. 

Edebiyat için bir şey söylemeğe 
hacet yok; felsefe için de öyle. 

Dünkü kanunlanmı:ı dini esaslara 
dayanırdı; fakat bugünküler, bü-

tün Avrupa milletlerininki gibi, 
Roma hukukundan gelmiştir; bunun 

için hukukçularımız da latinceden 
vazgeçemezler. Müsbet ilimler sa
hasında o iki dilin lüzumu kolayca 
inkar edilir ama sadece tatbikat 

ile iktifa etmeyip bilgilerinden 
felsefi, umumi bir netice çıkarmak 
istiyeuler humanitelerin kendileri 
için de zaruri olduğunu itiraf 
ediyorlar. 

" Bir çiçekle bahar olmaz ,, 
derler; fakat her çiçek ~aharın 

müjdecisi değil midir 1 Bunun 
içindir ki litince Ye yunanca 

derslerinin, yalnız. üniversiteye, 
onun da yalnn bir şubesine 

kabul olunmasını yine bayırlı bir 
haber diye karşılıyorum. Zaten 
tatbikata geçilince bu tedbirin 
nekadar eksik olduğu kendiliğin~ 
den meydana çıkacakbr. 

Latince ve yunanca birer iJim 
değildir ki üniversitede öğretilsin; 
onlar da her dil gibi birer alet
tir ve üniversiteye girenin zaten 
elinde bulunması icap eder. Hem 
o diller kolay da değildir; onları 
biç bilmiyen bir üniversite tale
besinin bir taraftan derslerile 
uğraşırken bir taraftan da onları 

öğrenmesi, bütün bunları üç dört 
senede başarması imkansızdır. 
Latincenin ve yunancanın yeri 
liselerdir; orada başlaı: \ır, zevki 
orada alınır, sonra 6niversütede 
ilerletilir. 

Fakat ben üniversiteden baş
lamasma da seviniyorum. Em· 
rullah Efendinin meşhur " Tuba 
ağacı,, istiaresi ile ifade ettiği 
iddianın hak, hakikat ol-
duğuna kaniim. Latince ile Yu .. 
nanca bir kere üniversiteye gir4 

sin, üniversite onu kendisine 
talebe yetiştiren müessese-
lere götürür, onlara u impo-
ser ,, edeY. Çünkü bugün 
kurulan üniversite, hayatiyetini 
bütün maarif teşkilatım hükmü 
albna alabilirse ispat edecektir. 
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(Siyaset Alemi 
• 
işimiz 
Nelere Kaldı ? 

Aıağıdaki satırları muhtelif Ame
rikan gazetelerinin neşriyatından ikti
bas ettim. Dünya va:ı.iyetini meca:ı.i 
işaretlerle tasvir eden bu gazeteler 
içinde çırpındığımız buhranın azame
tini, bize, bu suretle daha iyi anlat• 
mıı oluyorlar. Bunlan sırahyorum: 

" Yeni bir muharebeye girmeden 
evvel, Amerikan vergi mükellefinin 
böyle bir yüke tahammülü olmadığını 
Avrupa milletlerinin bilmeleri lüz.mlu 
olur • ., - Nev-york Times -

* • Bir Fransız heyet alimi, yeni bir 
ttmavi alem keşfettiği iddiasındadır. 

Londra konferansında takip ettiği 
ıiyasete müzaheret ettirmek için 
belki Franaa da orada yeni bir müt· 
tefik bulabilecektir • ., -Jackıon News-

* • Silahları tahdit konferansı, tarih-
te, bilhassa kendi faaliyet sahasını 
tahdit etmit olmakla ıöhret alacak
hr • ., - New-Orleans Stateı .. 

Bütün dünya, doğarken " Nikbin ,, 
damgasını tafıyan hizmet ve fikirlere 
muhtaçtır. Acaba sinema muharrir

f lerine bu nevi senaryolar ya:ı.dınlaa da 
tatbik edilse, dünyayı buhrandan kur
tarmak mümkiln olmaz mı? 

* Görülüyor ki fdünyayı buhrandan 
kurtarmak için itimi:ı. biraz da Allaha 
kaldı, demektir. - Süren a 

Bir Müstemlekede 
/sgan Var/ 

Oran 7 - Birçok yerli halk 
elJerinde sopalar olduğu halde so
kaklara dökülmüşler ve mağaza
ları tahrip etmişler~ir. Jandarma
lar birçok kimseleri tevkif etmiş
tir. Fevkalade tetbirler alınmıştır. 

Manah Bir Ziyareti 
londra 7 - SiJibları bırak

ma konferansı reisi . M. Henderson 
bir müddet sonra Avrupa hüku
met merkezlerinden bir çoğunu 
ziyaret edecektir. M. Henderson 
Romada M. Musolini ile de görü
fecektir. 

Fransanm Suriye Komiseri 
Berut 7 - Fruıaanın Suriye 

fevkalade komiseri M. Ponso 
Fransaya hareket etmiştir. Eyliil 
•onlarına doğru dönmesi muhte· 
meldir. 

BABİC:I 

") 

SON POSTA 

TBLOBAPLAB 

M. Ruzvelt Diyor Ki : 
Muyakkat Tedbirler Hiçbir İşe Yara

maz, Kat'i Kararlar Lizımdır 1 
-ondra, 7 - Amerika Cüm

hur Reisi M. Ruzvelt Londra kon• 
feransına gönderdiği muhtırada, 
ihtiyaç ve siyasetleri müşterek 
olmıyan devletler arasında mu
vakkat bir istikrar yapılmasımn 
hiçbir fayda temin etmiyeceğini, 
bilakis bu devletlere dahili işlerin
de zorluk çektireceğini bildirmek-

tedir. M. Ruzvelt konferansın hakiki 
gayesinin ikbsadi buhranı hafif
letmek ve mümkünse ortadan 
kaldırmak olduğunu, kendisinin 
bu esas üzerinde konferansa da
ima müzaharet edeceğini söyl~ 
mekte ve dolann tekrar kıymet
lendirilmesinin Amerikalıların re
refah derecesine bağlı olduğunu 
da ilive etmektedir. M. Ruzvelt 
diyor ki: 

"Fransa, İtalya ve Belçıkanın 
paralan düştüğü zaman Amerika 
hiç sesini çıkarmamış, f ngiltere 
albn esasından aynldığı zaman 
bu hadiseyi de samimiyetle kar
şılamışb. Bugünkü sıkınbdan kur
tulmak kafi değildir. Tekrar sıkın
tıya düşmemek için de şimdiden 
tedbirler alınmalıdır. 

Nevyork, 7 - M. Ruzvelt Lon
dradaki Amerika murahhaslarına 
gönderdiği yeni talimatta fiatlerin 
yükseltilmesi için bir dünya pro
gramı kabulü hususunda çalışıl
masını bildirmiştir. 

Son Vaziyet Nedir ? 
Londra, 7 - A1bn esasını 

terketmiş olan iskandiyavya 
devletleri bir aralık konferansın 
geri bırakılması lehinde gözükü· 
yorlardı. Fakat bu husustaki mü
zakereler ilerledikçe konferansın 
akamete uğramaması lizım geldi
ği düşüncesi hakim olmaya başla-

mışbr. Bu hususta neşredilen resmi 
tebliğde deniliyor ki: " Konferans 
divana, konferansın mesaisine ge
niş nisbette devam etmesine 
karar vermiştir. Altın esasım 

Atm•n • Avuaturr• lhtllatı 
H.itlercilerin A vusturyada yephkları son harekattan sonra Viyanada 

idarei örfiye ilan edilmişti. Resmimiz bir kıt'a Avusturya topçusunun bir 
sokak başında va'iiyet aldığ'ını gösteriyor. 

Almanyada Komünistlik 
Mücadelesi Yine Başladı 

Birçok Kimseler Tevkif Edildi 
Berlin, 7 - Zabıta komünist- Maarif nazırı, komünist fırkasına 

lerin tahrikatta bulunduklanna mensup bulunan talebelerin darül· 
dair bazı deliller ele geçirmiştir. fünun)ardan ve yüksek mektep-
Gerek Almanya dahilinde, gerekse lerden ç.ıkanlmalanm emretmıştir. 
ha?çte, Alanyada tethjş hareket- Bu emir derhal infaz edilecektir. 
lerı yapıldığına dair yalan haber- Altona, 7 - Zabıta, komünist 
ler neşreden komünist fırkasının fırkasının yeni bir gizli teıkilit 
reislerinden beşi tevkif edilmiştir. vücude getirmiş olduğunu mey-

Berlin, 7 - Prusya hükumeti dana çıkarmıştır. Yapılan tahki-
dahilinde mekteplerde komünist kat neticesinde yetmiş kiti tevkif 
fırkasına mensup talebe bulunma- edilmiştir. Bu gizli teşkiJAt bütnu 
ması hakkında tedabir ve mukar- Şlezvig vilayetine tamil bulun· 
rerat ittihaz edilmiştir. Prusya maktadır. 

henliz terketmemiı olan memle
ketler ise para itlerine ait mü
zakerelere iıtirak etmenin ken
dileri için mümkün olmadıjmı 
bildirmişlerdir.,, 

Fransızlara Gelince ••• 
Londra, 7 - FrallSl2 murah

hası M. Bonne para işleri komite
sinde demiştii ki: " Bir para mü
tarekesi yapılmadığı taktirde ka-

zançlı bir netice elde edilmesi 
çok fiipbelidir. Çünkü arap spe
küJisyonlannın onune geçmek 
için böyle bir mütareke mutlaka 
lizımdır. ,, ' 

M. Hul Ne Yapıyor? 
Londra, 7 - Amerika hari

ciye nazın M. Hul artık durgun 
ve diltünceli değildir. Keyifli 
olduğu anlaşılıyor. 

Dünkülerin Romanı 
gibi hissederek karışa bilir
ler. G6zleri akropolun tepesine 
dikilen bir Rum, başında komi
tecilik yelleri esen bir Ermeni, 
gözlerinde bili aşiret çapulculu
ğu tüten bir Arap ve nihayet 
kansının adım soran nüfus me
murunu bir kurfunla yere seren 
cahil Arnavut için devlet kapt
sında İf yoktur. 

istifa etti, diye telaş ediyoruz, 
evet kabahat bizim! 

Kamik Efendi münakaşamn 
uzayacağını anladı. Gazetelerini 
koltuğuna aldı. Arkadaşlannı 
selamladı, çıktı. 

Edebi Roman 

Burhan Cahit 3 

Evveli gUıkU ve dUnkU 
K111mlar1n HulAsaları: 

1 Meşrutiyetin ilk seneleri. Kabi
ne bulıranlan nazır istifalan 
bıribirini takip ~diyor. Nazır Hal
~~CYan Efendi de çekilmiştir. Genç 
ıt . gazete muhbiri olan Ahmet 
. eşıt Ef. havadiıı almak için Na
~a nezaretine gidiyor, Talat Paşa 

e çok samimi bir mülakat yapı· 
~or. Genç muhbir Babıiilioin meş-

d
ur muharrirlerile, maruf hükumet 

a •mlarile aıkı fıkı olmaktan miı
tevellit bir m_.: · · d-..:ı: e· CllU lÇlll t:Wr, 

. !~ . aralık gazete sahibinin sesı 
ışıtilıyor: 

B Anlaşıldı kabine me eleııi vok. 

h 
aşoı~~aleyi ona göre yazalım.· 8 z 
ııvadısı · · · · v k. le. . şışınnız. ı arın da meclıse 

1 1 şı günderelim. Zabıtlar eksik 
tutulmasın. 

Mulıarrir1erin çalıştıkları odada 
arkndaıılar d 
den "ıl arasın a dereden tcpe-
B ııohbetler oluyur. Ahmet Reşit 

ukuk mektebinıte talebedir. Ertesi 
cun son aınıf · tih nla 
Qektir A lı: ım a rına gire-
- Ne r adatlan soruyorlar: 

N
. ol&cakeın, kaym•kam nut 

- ıyetim yok. 

Ahmet Reşit ilave ediyor: 
- Şimdi hürriyet var, hep kardeşız 
dedik amma daha hürriyetin ilk 
gününde Araplar, Arnavutlar buSUBi 
cemiyetler açtılar, içerde kumpas 
kuruyorlar ... Vatandaş diye f'l 01.at

tıklarımız lıoğ-.ızımıza sarılıı keu halfı 
bu ittihadı aoaFır polıtika "Hıa de 
vaoı etmekte ne mana var bilmem?) 

Karnik Efendi gözlüğünü sildi. 
lngilizçe gazeteleri evde okumak 
üzere pak4=t yapıyordu: 

- Bu it medeniyet itidir, 
dedi. Türkler devlet idare etmiş
ler amma idare ettikleri millet
lerden geri kalmışlar. 

Mademki meşrutiyet vardır. 
Her millet memleketin siyasetine 
kanşacakbr. 

Ahmet Reşit kıp kırmızı oldu: 
- Siyasete karışmak gizli 

komitecilik etmekle olmaz efendi, 
diye bağırdı. Türk topraklannda 
yaşayan vatandaşlar hangi mil
letten olurlarsa olsunlar siyasi işlere 
karlfDlak isterlene ancak bir 
Tllrk tibi diifiinerek bir Türk 

Kamik Efendi ayağa kalk-
mıştı: 

-Azizim, dedi. Bütün bunlar 
bep sizin kabahatinizdir. Toprak 
zaptetmek kolay amma idare et
mek güçtiir .. her millet kendi ha
vasında gidiyor, diye hiç kızma
yın. Onlar sizden ümit kestikleri 
için bqlannın çaresine bakıyorlar 

Ahmet Reşitin dudaklannda · 
acı bir tebesslim belirdi: 

- Şimdi biraz samimi oldun 
Kamik Efendi, dedi. Kabahat 
bizim, ve biz hili bu kabahati 
ahmakça yapmakta devam edi
yoruz. Hila "Osmanlılık,, denilen 
ve siyasi teşekküller arasında hiç 
kıymeti olmıyan vahimeye saplanıp 
kalıyoruz. Hali meclisi meb'usana 
Türkçe bilmez çöl araplarını so
kup ellerine, kafalarına devleti da
resi veriyoruz ve nihayet bili 
u Hallaçyan " Efendi nambktaa 

T abrir müdürü gülüyordu: 
- Yahu amma ateş kesildin. 

Ne müthiı fikirlerin var. 
Ahmet Reşit hila sükunet 

bulmamışb. 

- Bizim halimiz muamma, 
dedi. Biz neyiz anlayamadık ki 1 
Muharebeyi yapan Türk askeri, 
devletin adı Türk devleti. Sonra 
çeşit çeşit milletler de içimizde 
ayrı ayn varlıklar.. Hükumetin 
adı Osmanlı hükümeti. Bu ne 
karaşık iş J 

- Senin hukuku esasiye ho
can ne diyor bu iıe J 

- Ne diyec~k birader, o da 
Arap. O da Elmüntediyüledebi 

azasından. 

Gülüttüler. 
Almanca mütercimi Mehmet 

Eınin yazdığı birkaç dünya hava
disini tahrir müdürünün önüne 

koydu: 
- Hükümet Avrupaya kırk 

talebe gönderecekmif, dedi. Pa
riste, Berlinde tabıil ettirecekmiş. 

Ahmet Reşit abldı: 

Sayfa S 

Gönül işleri 

18 Yaşındagı1n 
5 Senedir 
Seviyorum 

Vaktile analanmızın 13, 16 
yaşında evlendiklerini söyledikleri 
zaman gülerdik. Fakat okuyan· 
lanmdan aldığım mektuplar 
Şarkta çocukluk devrinin çabuk 
geçtiğini, 13 yaşında çocuklann 
seviştiklerinini ve evlenmek anu
suna düştüklerini gösteriyor. 

işte size bir misal daha: Bur
hanettin Ahmet isminde bir genç 
18 yaşındadır, fakat beş seneden 
beri ifıktır, hem de ne aşk! Ken-

rivayetine bakılırsa sevgilisi 
ndisine iltifat etmediği için 

hayata küsmüştür. ölümü bile 
göze almışbr. Fakat kabahtt 
kendisindedir. O kadcµ- çoktur ki 
daha sevgilisini idare etmekten 
acizdir. Sevdasıni önüne gelene 
söyler. Kızı rencide eder. Sonra 
da aksi mukabele görünce renci
de olur. 

Bu zavallı çocuklara acıyorum. 
Çocukluk aşkını ciddi bir ıey 
zannediyor, bu uğurda hayatla
nndan bile bıkıyorlar. 

Halbuki bu yaşta ciddi bir 
aşk olabilir mi? Buna geçici bir 
hırs derler. Yaşla kendiliğinden 
sönüp gider. Hatta kalbte iz bile 
bırakmaz. 

Hem senin kulağına söyliye
yimmi oğlum, kız başkalarile 
değil seninle meşgul dur. Senin 
başkasını sevdiğinden bılısetmeai 
senin tarafından şiddetle sevil
mek istediğine delalet eder. O, 
senden daha zeki olmalı ki İfİ 
daha iyi lidare ediyor, nevmit 
olmıya llizum yok. Ne bu atkm 
devam edeceğine inan, ne de 
sevilmediğine! 

HANIMTEYZE 

Sulh Meselesi 
Sağlamlaşmış! 

Londra, 7 - Hariciye Nazan 
Sir Con Simon Avam kamara• 
sında beyanatta bulunarak M. 
Musolininin teşebbüsü ile yapılan 
dört devlet misakının sulhu aaj
lama bağlamak hususunda miibim 
bir merhale olduğunu &aylemiftir. 

- Fena değil. Bir yoluna 
bulsak ta gitsek. 

- Gönderilecek talebeden 
onu Türk, onu Ermeni, onu Rum, 
onu Arap olacakmış. 

Ahmet Reşit gene alevlendi: 
- Y abu, bili ağrenemediler 

deye haykırdı. Bunlar Awupada 
bizim paramızla gezecekler, iit
renecekler. Sonra kendi cemaat
leri için çabşacaldar. 

Tahrir müdilril İfİ alaya döktli: 
- Ha1 d efendiler, daha üç 

sütun yazı isterim. Lifı barakan 
da kaJeme sanhn bakahm. Emin 
Bey sen gazeteleri töyle bir ka
nflır, Ahmet Rqit, evlldım, sea 
de fU imtihanlara ait bir bavadia 
yaz, daha saray, babıili muhbir
leri de gelmediler. 

Başlar yine masanın üzerine 
eğildi. 

Odaya mürekkep kokulu bir 
sükünet yayıldı. 

" Ahmet Reşit gece yarısına 
doğru Şehzadebaşındaki evine 
döndü. 

Onlar üç arkadaş daha mek
tepte iken edebiyata, gazeteciliğe 
sarılmışlardı. Cemil Hakla, Meh
met Rıfkı. Ahmet Reşit. 

'ArlsUI •• ) 



Diinga Hadiseleri 

Avam 

Kamarasında 

Kedi Sürüsü 
lngiliz Avam Kamarasının ka

M•clis Ka- dan azası.ndan bİ!i 
• • geçen ıün meclis 

r•rıl• '!"~s/ı- heyeti umumiyeai-
11• Edılıgor ne bir takrir ver-

miştir. Bu takrirde, meclis bina· 
11nda mevcut ve bir aürii tetkil 
eden kedilerin kapı dıpn edil
mesi menmektedir. Kadın lngiliz 
meb'usunun bayle bir rakrir ver
mesine sebep ıudur: 

Bina dahilinde farelerin üre
memesi için Avam Kamarası, 
lteclenheri, idare kadroeunda bir 
miktar kedinin bulunmasını m6-
DUİp girlr, bunlar için bütçede 
citer ve •ir yiyecek tahaiaab 
ardır. 

Kadın meb'us, bir gün, kadın 
haya mahsus tuvalet odalannclan 
birinde bulunurken bu kedilerden 
biri her nalllaa içeri ıirmif. Ka
dıncajız kediyi kovmuş, fakat 
elinden kurtulamamlf. Nihayet 
kedi, fazla sıkıtınca kadmm omu
zuna atlallllf, oradan açık bir 
pencereye sıçramıf ve kaçmlf, 
fakat bu bal kadımn sinirine do
lmmnuı; kedinin aıçramaaını ken
disine karşı bir tecavüz gibi 
annederek feryadı batırmıf. 
Ozerine fenalık gelen meb'uı 
.. nımı hademeler ayıltmqlar. 
Tabir vermesinin sebebi işte 
hmadandır. Maamafih Avam Ka
Jiaatası idare heyeti bu mllracaab 
nazarı dikkate allDlf, kediler 
•akkında tahkikat yapmlf ve 
prm6ş ki: 

Mecliste bet kec:lr bulunmak 
iham gelirken zamanla bunlann 
adedi arta arta yetmfti bulmuştur. 
Şimdi, bu heyet, bunların altmıt 
~ kap dapn edilmaini, 
ıeri kalan beşinin farelerle müca
~ için meclis binasında bırakıl
malanna karar vermiştir. 

Jf 

Amerikada, bir müddetten beri 
Hastalılc herk!5. için çok 

elverıtlı addolu-
Slıortal arı nabilecek yeni 

tekil bir sigorta yapılmıya bq)a
llllfbr. Bu sigorta hastalığa kar-
11clır. Hasta düşüldOğll zaman 
parasız ve gayet elverişli prtlar 
içinde kendisine bakbrmak isti
yebler, kendilerini sigorta ettir
mektedirler. Bunun için gayet iyi 
bir mu'ayene tapılmakta, sonra 
hu muayeneler, haftada iki defa 
devam etmektedir. Tiki sigorta 
eclilmiş olan kimsenin hastalık 
isticlatlan vaktinden enel anlafal
un da onfl ıiire tedavi eclilain. 
Bittabi, aigorta kumpanyaaı, bu 
kllfet için, her sene muayyen 
taksitlerle aigorta heclelini ahr. 
Amerikacla, timdi, btıt&n bir aile 
efradınm top yekin hutalıia 

kartı sigorta edildikleri 11k ak 
ıirllmektedir. 

* 
ispanyanın V alanaiya şehir 

hastahanesinin nlbetçi dok
.-Z._lc_l_IJ_ir-. toru, aıcak bir 

H liniin alqammda 
06"" '8va almak için 

lautahanenin kap111 6niinde clola
prken knçiik bir kipek ılrmlif

•· Doktorun bağmp haylanaa-
..... ...... klpek Pm"'iftir· 
Bir ...., ... ,..... ...... clldrat 
eclea Wır f'J•jlem 

• 

• *=•·+ • 
Hindistan-... sen ~lita ':::!!!!::=:--• 

rinin Mezarlığında Gezinti ••• 
Yırtıcı Hayvanlara Ziyafet Çekiliyor 

Bo•H .. i.Ulttll•in •fr"'81c ••fı•fl•• H/dr 
Bombay, (Hususi muhabirimiz ı bırakırlar. Bir talmn lmflar, yır- llllı.tllethaberi ltu adet deiit-

yazıyor) - Bugün, Son Posta bcı hayvanlar gelir, bu ceaetle- miftit. Çtbıldl civar halk, ban-
karilerine Hindistandan ikinci se- rin gizlerinden veya hotlanna dan son derece rahatsa olmuftur. 
limımla beraber yazımı gönderi- giden daha nazik nzuvlanndan Meseli akpm &zeri evinizin 
yorum. Bu yazıyı, bilhassa, Bom- başlayarak bunları yemiye hat- balkonuna oturarak eerinl,ik ah-
bayın batka bir yerde mialine larlar, g&zlerini oyarlar, dudak- yonm. Erken, Acem mezarla. 
tesadüf olunmaz bir garibesini lanm kopanrlar ve nihayet kuru jından kokmut bir kol kapa 
tarif ve tasvir etmiye tahsis ede- birer iskelet haline ıetirirler. veya genç bir inaanm ıapaile 
ceğim. ,aznnn oyan bir kart kup, 

Bombay civannda Mallahaba ıaflet ederek ajzmda tatachiı 
denilen bir yer vardır. Burası bu ipnç nesneyi "pat" tiye 
genit ve muntazam parklarile, yanı bapnıza abyor. Ne We 
bu parkları süsliyen asarlar gör- ıelebileceğinizi . tauvvar edin. 
milf güzel ağaçlarile denilebilir Onun içindir ki, tekrar eden 
ki bütnn Bombayın en güzel ye- bu vukuat karpsında halk fikl-
ridir. Buraya kadar gayet güzel yet ede ede, nihayet htlk6meti 
asfalt yollar vardır. Bu yollana harekete getirmİf, o da, ceset• 
iki tarafma palmiyeler dikilerek lerin, mezarlık h8crelerinde apa• 
Mria bir fllıelik ~ude ptiril- pk bırakılmalarım menetmjpir. 
•ittir. Bu yol nsttınde siClea yol- Eakialle olan fark, .,_ ceaue-
culann birdenbire önüne yüksek mn üzerine kutlann konmasına 
duvarlarla etrafı çevrilnıİf gayet HintlidtU1tl• •t•,pend .:e•leriıa mani olmak için demir ISkara 
büvAk bir bab .. e -.ı..... Duvarlar ••••rlılcl•r• hplıı W.leflir koymakbr. M•nuraVI ta.nar 

,.. 7 ~ O zaman bu kemik enkaz, me- ı· 
ylikaek olduğu için içerisi göriil- zarlık memurlan tarafından nehre edeniniz yal Allah, laerke.i bir 
mez. Görmek için kapısından da itilir ve bot kalan hicrelere yeni le akibetten brtanm. 
girilmez. Çünkü hususi mlluade çıplak cesetler konur. Fakat bir /. H•lll 
almak gerektir. Buraaı, hakikatte 

Kari Mefclaplan 

Kimsesiz 
Talebelerin 
Temennisi 

f: 

Biz on sekiz aenç ve kimsem 
talebe, Anadolunun muhtelif yer
lerinden tahsile kOflDUf ve haya• 
bmızın bin tiirlü cefaaı içinde 
senelerdenberi derslerimizle uğ
r&fllllf gençleriz. Y qıyabilmek 
ve tahsilimize devam etmek için 
belediyenin açbp kimsesizler 
yurduna aıimmlfbk.. 

Halbuki, buranın ayın birin
den itibaren kapablmaaına karar 
verildi. Ve biz aç sefil bir halde 
aobldarcla kaldık. 

Clmlaariyet htllrilmetimizin bf· 
Iİm ıibi Yatan evlltlanm dip. 
aeceğini, heniz imtilaanlaruma 
bitmediği için, bizi tahailimizdeaa 
etmiyeceiini kuvvetle lmit edi,...._. 

IUm11ılsler yıudunan 

fakir talebeleri 

Pıstılanla lntizamsızhk 
6 Huiraa '33 tarihinde t.

tanbula pnderdiiim iadeli taaJa. 
htltll mektabmmm mineli ileyhe 
baclelimu tarafmaa iadeli icap 
eden teaelllm U.&laaberini b .. 
ıbe kadar alamaclnn. 

On ıBa mtakaddem İle Baa
clarma po9blhanıDe mlracaat 
ederek &JllC& lltiMm varaka. 
t-nim ettirmit'im. Gene cevap 
plmedi. Poltalanmmn bu haline 
ben f&fbm • 

Bandırma: lnhiwılar Müdü
riyeti ziraat memuru Sezai 

-pazara S.ladiJlli laatları 
Geelktini li? 

Adapuan belediyeli m&stah
demini bAIA llİaaD maapm ala· 
mımfbr. ......,..._,,inin alclıiı 
.......... onları seeiaclirecelı ' 
bir mikdarda olcluiU da · .._.. 
itibara aluuna, mlatahdemleria 
maqlarma bir in enel kaY11f-

ne bir bahçe, ne de herhangi bir Nasrettin 
mesire yeridir. Burası bir mezar-
lıktır ve bir kıaun lranhlann 
ölüleri g6m61Ur. Bqkalan kabul 
edilmez. 

Hocanın T.. mak için aud hir aabll'llzhk ur- içinde olcluldan ınlatdu'. AWra
darlum auan clildratilli cedtet-

Bu Acemler ateşe taparlar. 
Vaktile Irandan buraya ~lhicret 
etmiş ve kısmen Bombayda vat.., 
kurmuşlardır. ÔIOlerini İfle bu 
mezarlığa gömerler. Maamafih 
gömmek tabiri yeriode değildir. 

Çünkli toprağa giSmmez, öylece 
bırakırlar. Anlatayım: 

Ateşe tapan Dombay Acem
lerinin mezarlığı bir daire pk
lindec:lir. Dairenin ortumdan 
ufak bir nehir geçer. Nehrin her 
yeri nehirde nihayet bulmak 
llzere merkezden dıtanya dojru 
birtakım duvarlar varcLr ki bu 
duvarlar, tekilde ı&'llcllli6 llzere 
( 1 ), ~ D ), ( 10 ) itaretli hlcreleri 
pdınrlar. 

(1) numara hiScre çocuklara, 
(il) numaralı hacre kadmlara, (ID) 
numarah h&cre erkeklere mah
auatur. Cesetler, IJu bideye nayet 
edilmek f\11ile ıetlrilir ve me
zarhtnı bu h&crelerine açık olarak 

almış, aanp sarmalamıf, aonra sa
lıvermiştir. Birkaç gün IODl'a, ay
nı klpep, sarpı bozuk bir hal
de tfkrar hutalwıeye ıeldiii 
prlllmesı.mi? Doktorlar, bu defa 
hayvanı tekrar tedavi ebnİfler 
ve bu hal, baylece hayvan iyi 
olmitlya kadar devam ebniftir • 
BU vak'aJI JUD Madrit,.ın Uz 

tem, ~ )1.... bir 

besİn de Bir İhtifal Yapıldı ..... rica~ ıt Rogıp 
[ ı 

llıtlJ•I• •il iki batiN 
Akfehir, (Hasual) - BltGn 1 ela toplanan muallimler Y&f&YU 

dlbıyada ntlkteleri ile tanınmlf loymetiain takclirlrin olmup.,cbr. 
ve kencline maa..ua bir flhret Metevazı bir ttırbe içinde 
kazanm•ı olan Hoca Naaettin 8llmile bile İnNnlara den ftftll 

~ wa4a Wr ildiNI ,. .... ftar. Hecamn .......... tıaplnn• 
MI ~ ilamal e4ileD hu • .....-. ~ -. lıiri •:rn bir 
TWl ~ ~IM.rMJımı"'l~"1M, 

Fındıklıda tramvay caddeainde 16 
numarada Kemalettin Be,..: 

- Mektuplannm klğaclm bir 
tarafma yazınız efendim. 

• 
Cavit Korkmaz Beye ı 
- Kardqmm hDtP aan'ata 

daha mlstait iee o aan'ata •eri-
m. Kenclinh ele ...... klrM ı,1r 
operatlre tedavi oluaa, okamaJı.. 
tan insana zarar ~ ka, 
mnallbni olmak lçiD llurlf Velr&
letine iatida ile mlracaat eclbaix 
efendim. 

mutar Ah· 

pzete ile 
mahke

..... ...,... etimiz eleneli& 

• B~ M. Ziya imzalı mek-
tup .... iDe : 

••kalar hikimetia claimr 
..... kabai altmc:lacbr, Terk t&bi· 
iJetinde olu ıa;pimlllimler de 
ayni hakka sahiptirler. Nean 
itibara almacak teJ din farla 
deiil milliyet ye tlbüyet farlochr 
efendim. 



SON POSTA -~ 

Dün En Heyecanlı Spor 
Günümüzü Yaşadık 

Tamam 12 Bin 
Cereyan Etti 

Atlı Müsabakalar 
Seyirci Huzurunda 

r 

• 

partide atları manialara gitmedi
ği için müsabaka harici kalmış
lardır. 

Sahayı dolduran manialar ara
sında en ehemmiyetlisi üçüncü 
mania idi. Arasında su dolu bir 
hendek bulunan bu mania atları 
ürkütüyordu. Binicilerden bir 
kısmı bu maniayı müşkülat ile 
aşabilmişlerdir. Son mania da 
çok mühimdi. Çünkü bu mania-
nın ön kısmında, aşılması lizım 
gelen içi su dolu ve iki metre 
kadar uzunlukta bir hendek var
dı. Fakat gerek zabitlerimiz, ge-

Miu/ir takım binicileri müsabakadan evvel 6ir ar•d• rekse misafir takım. binicileri bu 
muvaffakiyetle aştılar. 

Bulgar misafirlerimiz ile sü
vari zabitlerimiz arasındaki atlı 
müsabakaların birincisi diln öğ
leden sonra Taksim stadyomunda 
on iki bin kadar seyirci huzurunda 
cereyan etti. 

Müsabakalar saat 3 buçukta 
başladı. Evvela her iki takım 
topJu bir halde sahaya çıktı. Bu 
sırada Bulgar milli marşı çalınarak 
s~hanın kenarındaki direğe mera
sı~le bulgar bayrağı keşide edil
di. Bundan sonra da mızıka is
tiklal marşım terennüm etti ve 
direğe bayrağımız çekildi, müte
akıben sıra ile müsabakalara 
geçildi. Müsabakaya ilk olarak 
bizim takımdan yüzbası Cevat 
Bey çıktı. Saha, birbirine yakın 
olarak yerleştirilmiş muhtelif yük
seklikte manialar ile dolu idi. 

Bazı maniaların, ezcümle üçüncü 
ve sonuncu maniaların aralarında 
ıu dolu hendekler vardı, Atlana-
cak manialar on iki tane idi. 
Cevat Bey bu maniaları 4 puvan 
kaybetmek suretile aşmıya mu
•affak oldu. 

Bundan sonra Bulgar takımın
dan yüzbaşı Semof çıktı ve ma
niaları aşmıya başladı, fakat ku
surlu atladığı için 10 puvan kay-
betti. Müteakıben her iki takım
dan münavebe ile birer zabit sa
haya çıktılar ve müsabakaya 
girdiler: Bu suretle bizden 12, 
misafirlerimizden de 12 zabit 
Dıüsabakalara iştirak etmiş ol
dular. 

Birinci parti bittiği zaman 
~ır~a~ neticeler tamamen bizim 
ebıınızde idi. Bu partide yüzbaşı 
~edat . Bey birinciliği, mülcizim 

1,.a. ettin Bey ikinciliği ve mü
azını Eyüp Bey üçüncülüğü ka
zandılar. Misafir takımdan yüz
hd~şı .~ekarski, yüzbaşı Kafeciyef 

orduncü ve beşinci, Doramaci-
y~~ ,.al~ıncı, Saim Bey yedinci ve 
nıulazım Cevat Bey de sekizinci 
oldular. 

Bundan sonra ikinci partiye 
geçildi. Bu partide de iki taratan 
~~. ayni zabitler müsabakaya 
~ ırak ettiler. Bu partide müsa-

ı ~kalar daha heyecanlı oluyordu. 
kı taraftan tamam 24 atlı saha

ba teke~ teker çıkmak suretiJe 
u partı de tamamlandı. 

S ~u partide bilhassa binbaşı 
amı Bey bütün manialan hata

sız ve kusursuz bir şekilde atla-
dı b~~ P~k. çok alkışlandı. Diğer 
İ:OJıı::mızde uzun uzun aJkış-

Misafir .takımdan yizbap 

Lekarski birinci, yüzbaşı Kafeci
yef ikinci, bizim takımdan birinci 
mülizim Eyüp Bey üçüncü, misa· 
fir takımdan yüzbaşı Semof dör· 
düncü, bizim takımdan mülizim 
Cevat Bey beşinci, mülazim Sa
dettin Bey altıncı, yüzbaşı Cevat 
Bey yedinci. 

MüsabakaJann hitamından 
sonra kazananlara hediyeler ve· 
rilmiştir. 

Genç ve kıymetli ıabitlerimi
zin dünkü müsabakalarda göster· 
miş oldukları gayreti takdir eder 
ve yann için büyük muvaffakı
yetler dileriz. 

fstanbul 
Mıntakası 

Burada birinciliğin ve ikincili
ğin bulgar misafirlerimizde oldu
ğu görülmektedir. Fakat umumi 
netice itibarile misafir takımdan 

derece alan liç kişi olduğu halde istanbul spor kongresi diln 
bizim takımdan dört zabıbmız Halkevinde toplanmışbr. idare 
derece almışbr. heyeti ve hesap müfettişleri ra-

Dünkü müsabakalarda Bulgar poru okunmuş ve kabul edilmiştir. 
Mınt:aka ':e ~t.bul .heyetleri ay-

takımından Markofski, mülazim nen ıfa edilmıştir. Dığer heyetler· 
Petrof ve binbaşı Minçef birinci de ufak tefek tebeddüller olmuştur. 

F3F 1±&21 b - --w oP' 

Dev Adam Son Maçı Genç· 
liği Sayesinde Kazandı 
Karneranın Yenilmesi Bekleniyordu 

Ağır sıklet dünga şampiyonluJunu 

Geçen hafta Amerikada ya- J 
iulan ağır sikle~ dünya boks 
şampiyonluğunu ltalyan boksörii 
Kamera, rakibini altıncı devrede 
bayıltmak suretile kazandı. 

Amerikalı Şarkeyden ( dünya 
şampiyonu) unvanını alan İtalyan 
boksörü cüsse ve kuvvetçe ha
kikaten pek müthiş olduğu halde 
boks mahareti itibarile pek yük
sek değildir. 

Hitekim Amerikalı boksör 
yere serildiği vakte kadar maba
retçe ve hatta yumrukların ıid
cleti noktasından faikiy.ma ken-

kazanan in11111 •zmaru Karnero 

disinde olduğu herkesçe tasdik 
edilmektedir. 

Amerikalı boksörün karşısına 
28 kilo daha a~ı~ olarak çıkan 
Karnera bu muhım galibiyetini 
ancak gençliğine medyundur. 
Çünkü bundan iki sene evvel 
yine Şarkey karşısında pek fena 
bir dayak yiyen ltalyan boksör 
bu sefer de ayni akıbete doğru 
giderken gençliğin verdiği kuvvet 
ve şiddetle saldırmış ve kendi
sinden çok ihtiyar olan Ameri-
kalının mukavemetini dehşetli 
bir yumrukla lurmıya muvaffak 
olmuştur. 

Memlekette Spor Hareketleri - ~ -

Kocaeli Sporcuları Aı·a-
sında lhtilif Kaime dı 

Manisada Yapılan Mıntaka Lik Maçları 
Çok "Şiddetli,, Oluyormuş 

• 

Yulcortla: Maç Yanda llııwlcıltlılı l~ln Mlıatlan fe/cilen Atlapezarı talcınıı 
Aıalıtla: Sölüt itlnuın blrlili o• &ki~lılr $imentlif•r talcımları 

Adapazan, (Hususi) - Geçen Manisaya giden Akhisar spor 
cuma günü İzmit ldmanyurdu ile yurdu geçen cuma Sakarya kuJn._ 
Adapazarı idmanyurdu arasında bü ile karıılaşti. 
icra edilen maçın neticeleneme- Oynanan maç maalesef çok 
me~ine sebep olan bi~ ıudur: şayam teessür bir ıekilde cereyan 

lzmit ldm.anyurdu .ile beraber etti. Hakemin tarafgirlığıne inzi .. 
gelen hakemın tarafgırane hare- d S k 
k ttiv• 'ddi d"ld•v• kit mam e en a arya oyuncularının et e gı ı a e ı ıgı va . . 
yun 1-1 beraber vaziyette idi. mlithış sert oyunu ile (1-3) mağ• 

8';unu bitarafane idare etmediği lüp olan Akhisarlıların müdafii 
için itiraz edilen hakem dolayısile Kemalettin Bey yediği tekme ve 
maça devam edilemedi. Halk bu yumruklardan bayılarak hastaneye 
vaziyet karşısında sahayı terketti- kaldırıldı. _ H 
ği için takımlar da çekilmiye mec- 1500 m t · k k ld 
bur oldu. e re re oru ırı ı 

Bir noktayı izah Ankara (Hususi) - Şehri~-
Adapazar İdman Yurdu ile d~. :;on olarak yapılan atletik 

İzmit idman Yurdu arasındaki musabakalar pek heyecanlı oldu. 
maçtan çıkan hadiseye ait yazı- Havanın sıcak ve bunaltıcı olma· 
mızı aradaki gerginliğin izale sına rağmen atletlerimiz Türkiye 
edilemediği. tarzında telakki eden rekorunu kırmıya muvaffak oldu· 
Adapaze1;rı I.dman Yurdu, ~açtan lar. Yapılan müsabakalar şun-
ıonra mısafırlere otele kadar re- tardır : 
fa~~t edilip . ken_dil~rine refakat 100 metre : Üç grupa aynl-
edılıp !am hır mısafir. muamelesi mıştır. Her grupun birincileri olan 
yapıldıgı hakkında hır tavzihna- A 1 .. .. den Kazım Genç-.. d . t• Db.ara gucun r 

me gon ermış ır. lerden Ali Riza, İsmail Hakkı 
Esasen ~dapazar sporcu.ların- Beyler yakında nihai koşuyu ya-

dan beklenılen. bu hareketı ya- acaklar ve Ankara yüz metrecisi 
zarken meselenm bu suretle dos- p ·ı ktı'r 
t b. k"ld h ll d'I · 1 seçı ece · ane ır şe ı e a e ı mış o - 400 metre : Geçen seneki de-
?lasına ~emnun kaldığımızı da rece ile Gençlerden Ali Riza bi-
ilive ederız. rinci · ayni kulüpten Selim ikinci 

SöiUt - Eskişehir Maçı oldu: 
Söğüt (Hususi) - Cuma günü 1500 metre : Çok hararetli 

heyecanlı bir maç yapdd!. ~ğüt lan bu müsabakada Ankara gü-
ıdman Birligi ile Eskişehır şımen: :ünden Şevki Türkiye rekorunu 
difer Bozkurt takımı arasmdakı 4 29 ·1 kırd fk· . Ç k d 
bu maçta çıkan münakaşa Söğüt K d ! e ld' ı. mı an aya an 
idman Birliginin haksız olduğu aSOOOrı ge tı. B k d A k me re: u oşu a n ara 
iddia edilen ü~ ~olü sa~m~!nıya gücünden Salahattin 400 metrelik 
razı olması yuzunden husnu su- .. .. . w. . 
retle halledilmiştir. koşuda uç~ncu geldıgı halde ge-

Eskişehir takımı, hakemin çen senekı Türkiye rekorunu 
iktidarsızlığını ileri . sürerek . gol 16,30,4/S gibi bir zamanla kır-
adedi Sögw ütlüler lebıne 2-5 ıken mıya muvaffak l t M h fı 

k · t · ti y o muş ur. u a z sahayı terketme ıs emış . apı- .. .. b .. b . . . 
1 Zun münakaşa neticesinde gucu u musa akada ıkıncı gel-
an u . f 
Söğütlülerin üç golü sayılmıyarak mış ır. 
oyunun 2-2 olduğuna karar verildi. 100 X 200 X 400 X 800 

mUthlş bir maç 1 metrei Balkan bayrak koşusunu 
Akhisar, ( Hususi ) - Lik Ankaragücü takımı kazanmıştır. 

maçlanna . iştirak etmek üzere !\. K. 
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ITTtBA T VE TIR.llKKi' 
- Her lıakkı mahfuz dur. - Nasıl d0Ad11 ? .. 

Na•ıl Yaıadı ? .. 

Nasıl Ôldl?·· , 
Velinimetim Efkarı Umumiye Bizim 

Aleyhimize Dönüyor 
Hususi yaverlerden Çerkes dair Başkatip Tahsin Paşaya bir 

( sakallı ) Mehmet paşa ile açık tezkere yazdırdı, izzet Pa: 
ibriktar b8fl KamiJ Bey, Hacı • - şay.a gön.d e.rdi .. Ve uun.· etim 
.._ _ _.. .'.J ..... 'd. .... __ -t :.J,.,;1"""1~· .,.ı.::, -,J:;• -.Jıj_,ı. t 1 t d d 
ntumtafa, Bahriye mir alaylarından · · · · · • · r ...-.... ~' r- ""ı acı e mesmı e ıra e etti. 
f :-~ .. ·cJ '· • • . . ... • 1 t p N . ş kA otografçı Sami ve saire gibi ~ · -- -~'/ ~•-ı/~~ ..1_.i.._,J u.jı '...; zze aşanın ecıp u ayr 
IQefhdr hafiyeler de ayni akibete .,. .I'; ı ı.:. '.....,; < • • • • . • • -:- • • İs.minde Suriyeli gayet zeki ve \ ..,.. ......... __ '!,,_...,, _ _.,~,,·~~ d ı p 
Dğramışlardı. Bunlar, sadece halk , - . . . . · · ırayet i bir katibi vardı. aşa 
arasında memnuniyeti mucip ol- ..:,,., (' :-~- ~.~"' •..i ~-: 1 ~..> "~ -~ '- bu zatı pek çok sever ve mah-
makla kalmıştı. Fakat, ikinci ·•/'"'" .... · _,,.,.-~~ .. :,.;_, . .:.r~ ı.1.ır.. ..n.,...., rem işlerini bunun vasıtaiile ted-
katip (Arap izzet Paşa) Qın sa- ~ ~~,.;/:~ · .,.•..; ......... ..,,-.~ .;. ı. A ·..vı,,; ..... _.:...: vir ederdi. lstanbulun en güzel 
raydan ve lstanbuldan uzakl,.- __ ,,_ ~-'-" .;;; ~~ · .. • · . kızlarından olan ve maruf bir 

- ~ f . • ı: ~ .,. - -., ..... ..Jll 
ması mühim 
almıştı. 

bir hadise halini _.~ · · aileye mensup bulunan sevgili 
·~ N 

Efkarı umumiyenin en çok 
haaumet ve hakaretine maruz 
kaıanlardan biri olan bu adam, 
Abdühamitten nasıl aynldı, is
tanbuldan nıasıl kaçtı? .• Bu mesele 
hakkında şimdiye kadar birçoı< 
sözler söylenmiş ise de bunların 
hepsi de birer efsaneden ibaret
tir. Bugüne kadar bir sır halinde 
kalan bu meselenin iç yüzüne 
gelince ... 

Büyük bir zekaya ve çok kuv
vetli bir görüşe malik olan İzzet 
Paşa, meşrutiyetin ilinını müte
akip hasıl olan cereyanların, 
Yıldız sarayı aleyhinde bir tuğyan 
teşkil edeceğini anlar anlamaz 
karanm vermiş.. temmuzun on 
dördüncü pazartesi günü, sabah
leyin erkenden • Abdülbamidin 
huzuruna girerek ayaklarına ka
panmış: 

- Velinimetim!.. Efkarı umu
miye bizim aleyhimize dönüyor. 
Y ann sizi müşkül mevkide bırak
mamak için müsaade buyurunuz 
bana, Avrupaya gideyim. Bir kö
şeye çekilip oturayım. Size olan 
rabıta ve alakam, ebedidir. Kim 
bilir, belki bir gün gelir, orada da 
bir işinize yararım. 

Demişti. Fakat Abdülhamit, 
buna derhal cavap vermişti: 

- Hayır .. Olmaz .. Ben salta
natta baki kaldıkça; sadık ben
deganımdan bir at uşağını bile 
feda etmem. Bahusus böyle nazik 
bir zamanda beni kimlere bırakıp 
gidiyorsun. 

Abdü!hamidin bu sözleri, ben
deganına olan muhabbet ve mer
hutiyetinden ziyade, eskileri feda 
edip yerine ahvali meçhul yeni 
adamlar getirmemek içindi. 

Fakat nümayişler artmıya, 
gerek vükela ve gerek saray ta
kunına karşı husumet ve hakaret 
Yağdınlmıya başlanınca Abdülha
mit korktu. Birkaç gün saraya 
gelmemesi için izzet Paşaya haber 
Yolladı. İzzet Paşa, vaziyeti derhal 
kavramış; artık Abdülhamidin 
kendisini himaye edemiyeceğini 
anlayınca başına çare aramıya 
başlamıştı.. . Bu esnada, gittikçe k- .. 

opuren efkarı umumiye karşı· 
sında Abdülhamit te sözünden" ric'
:~ etmiş; kanlı bir hadiseye s~be-

cıyet vermemek için Başmusahip 
evh - · 

d ~r agayı izzet Paşaya gön-
erınış: 

- Derhal hususi bir ecnebi 
vapuru satın alsın. Buradan doğ
ruca Hayfaya gitsin. Orada bir 
~üddet göze görünmesin.. Sakın 
8 Iı0~ uy~p ta Avrupaya_gitmesin. 

ıye ırade etmişti... izzet Pa
şa, iradei seniye mucibince der
hal hareket edeceğini söylemekle 
beraber: 

metresi Nadire Hamını bile e-
ANJp izzet paşanın Abdülhamide cip Beye VCl'Dlİf, iki ay evvel 

gaulıiı mektubun kılife•i onlan evlendirmitti... İzzet Paşa, 
- Hayfaya azimetim doğru bu müşkil vaziyete düşünce Ne-

olamaz. Sahile çıkar çıkmu beni cip Beyle Nadire Hanım da mü· 
tevkif ederler. Müsaade buyur- teessir olmuşlardı. Zaten paşa 
aunJar da yine lstanbula yakın bir gittikten sonra, artık onlar da 
yerde, meseli Yunanistanın bir barınamazlardı... İzzet Paşa, müş .. 
köşesinde oturayım. Yine kendi~ kilattan müşkilita düşliyordu. 
lerine yakm bulunayım. Evveli, elinde bir vapur alacak 

Diye cevap verdi... Abdülha- kadar parası yoktu. Şilphe cel-
. mit, fikrinde ısrar etti. İzzet Pa- betmemek için bankalardan da 
şanın, Hicaz şimendifer yolu para para alamıyordu. 
işlerini tasfiyeye memur olduğuna ( Arkuı var ) 

Diş Tabiplerinin Kongresi 

TUrk dişçiler cemiyetinin altı aylık kongresi dün Halkevinde 
toplanmıştır. Cemiyetin falıri reisliğine Himayei Etfal Cemiyeti Re
isi Fuat Bey seçilmiştir. Kongrede dişçi mektebinin tahsisabnm ço-
ğalblması ve mektebin daha serbest çalışması, asistan adedinin ço
ğaltılması görüşülmüş ve bu noktaların ~ü~metten te~e~ni. edilme
sine karar verilmiştir. Resimde kongreye ıştırak edenlen gorüyorsunuz. 

~ 

Köylüden Bu Sene De Buğday Alınacak 
. -

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
alınmaktadır. Bu mesele üzerin
de yakında bir karar verilmesi 
muhtemeldir. Diğer taraftan buğ
day ihracabmn arttanlması için 
de esaslı tetkikat yapılmaktadır. 
Yunanistan ile yaptığımız ticaret 
mukavelesi mucibince Yunan ada-
lanna mühim miktarda buğ
day satabileceğiz. Ayrıca Su
riye de bizden hersene kül
liyetli miktarda buğday sabn 
almaktadır. Suriye ile yapılacak 
yeni ticaret mukavelesinde bu 
nokta göz önünde tutulacakbr. 

Köylünün ve mutavassıt halkın 
az faiz ile borç para bulması mese
lesine gelince; malumdur ki halkı 
soyguncu sarraf ve faizcilerin 
elinden kurtarmak için halk ban
kaları tesisi için geçenlerde bir 
kanun kabul edilmişti. Haber 
alındığma göre lktısat Vekileti 
bu bankanın teşkil edilip faali
yete geçmesi için hazırlıkla.ra 
koyulmuştur. Bu banka anomm 
şirket halinde vücut bu!acağı. içİ:11 
halkın da iştiraki temın edılmış 
olacaktır. 

Halk bankasımn merkezi An
karada olacak, memleketin diğer 
köşelerinde de bu banka tara
fından halk sandıkları kurula
caktır. Köylüler ve mutavassıt 
halk, bu sandıklardan ihtiyaçları 
nisbetinde borç para alacakfar, 
bu sayede muhtekir tefecilerin 
pençelerinden yakalarım kurtara
caklardır. Bu bayırlı neticenin bir 
an evvel tecelli etmesini temin 
maksadile halk sandıklanmn en 
yakın bir zamanda faaliyete geç
mesi arzu edilmektedir. 

Maliye Vekaleti halk banka
sına bir milyon liralık sermaye 
yatırmak suretile hissedar ola
caktır. Bundan ayrı olarak ihti
kar yaparak köylüyü soymak cü
retinde bulunan tefeciler de 
"ödünç para verme,, kanunu mu
cibince şiddetle takip edilmekte-
dir. Bunların artık eskisi gibi 
faaliyette bulunmalarına imkan 
kalmamıştır. Suçlu olarak yaka
lanan tefeciler hakkında, kanu
nun emirleri derhal tatbik edil
mektedir. 

' XW Sayfa 11 

1icaret Odalarının Seıı~ 
Diyarıbekirde Toplilı .. ~ 

Kongrede On ViJiyetiıı 
lviümessilleri Bulundu 
Diyanbekir, (Hususi) - İktı

sadi mmtaka ticaret odaları sene
lik kongresi mıntaka İkbsat mü-

dürü· Sadi Beyin riyaseti altında 
toplanmıştır. Bu içtimaa birinci 
umumi müfettif Hilmi, bq m6p
viri Fazlı Beylerle Vilayetin rüesa 

ve müdiranı, meb'usumuz Zeki 
Mes'ut Bey de gelmişlerdir. Konı· 
rede Diyanbekir, Eliziı, Van, 

Muş, Malatya, Urfa, Mardin, Ha
kiri, Bayazıt, Siirt vilayetleri 
ticaret odaluı mümessilleri bulu
nuyordu. 

İkbsat müdürü Sadi Beyin 
memleketin vaziyeti ticariyesini 
ve odalarm dileklerine dair tafsi-

latlı bir nutku ile açılan kongre
de odalarca 54 dilek arzedilmiş, 
bu dileklerin encümenlerde tetkiki 
tekarriir etmiştir. 

Kongrenin tazim duyguları 
hükümetin büyüklerine telgrafla 
arzedilmif, Zeki Mes'ut Bey mem
leket iktısadiyatımn vaziyeti hi-

zırasını ve mazidaki hataları ve 
İktısadi yüriiyüşlermizde alacağı
mız veçheyi tayin eder mahiyet-

te bir nutuk irat ederek kengre
ye muvaffakiyet temenni etmiştir. 

Dlyarıbeklrda Dönen Talebe 

Diyrıbekir (Hususi) - Şehri
mizde bulunan Ziya Gök Alp, 
Cumhuriyet, ismetpaşa, Gazipaşa 

l 

Diyarıll.kir nun,... ilctıuıt 
müdürü Sadi Be• 

mekteplerinin imtibanlan bitmiş 
ve talebelerin karneleri kendile
rine verilerek veJiJerine imza et
tirmişlerdir. Bu sene pek çok ta
lebe geçememiş, mühim bir kıs
mı da ikmale kalmışbr. Şahadet
name alan talebenin miktarı yüz 
yirmi beştir. Bunlar şehrimizdeki 

Orta mektebine devam edecek
lerdi. 

Dört ilk mektebin iştirakile 

Ziya Gök Alp ilk mektebinde 
umumi bir sergi açılmışbr. Her 
ilk mektebin sergisi bir odaya 
konulmuş ve eşyalar pek büyük 
bir itina ile tanzim edilmiştir, 

Binaların Yüksekliği Kaç Metre Olacak? 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

mur borularının toprak içinden 
lağımlara uzanmasım, yağmur 

aulannın da liğımlara akmasını 
emretmektedir. Verilen malumata 
göre, bugün sokağa uzanmış 

bulunan yağmur horuluının kal
dinlması hakkında bir karar 
alınmak üzeredir. Tayin edilecek 
müddet zarfında bu karar muci
bince hareket etmeyen ev sahip
leri ceza göreceklerdir. 

Yeni kanun ile ortaya çıkan 
meselelerin biri de evlerin kaç 
kat olacağı meselesidir. Fakat 

şehrimizin henüz muntazam ve 
asri bir planı olmadığı için yeni 
yapılacak binaların kaç kat ola
cağı tesbit edilememektedir. An
cak haber aldığımıza göre, bele
diye fen işleri müdürlüğü şehrin 

asri bir planı vücuda getirilince
ye kadar binalarm yüksekJikJe
ı·i ni ve katlarım gösteren bir ta
limatname hazırlayaukbr. Bu 
talimatname plan yaptlıncıya ka-

dar, yani azami bq sene müddet
le meriyet mevkiinde bulunacak
tır. 

Diğer taraftan belediye me· 
murları, elyevm inşa edilmekte 
bulunan binaları da yeni kanunun 

hükümlerine göre tetkik etmiye 
ve bu kanuna uyğun olmıyan 
inşaatı durdurmaya başlamışlar
dır. Nitekim Edimekapı tarafla-

rında yapılmakta olan büyük bir 
binanın, evvelce belediye tarafın
dan tasdik edilmiş olan projeye 
uygun olmıyan bir şekilde inşa 
edildiği görülmüş ve ioşaat tatil 
edilmiştir. 

ispanyalı Gençler Şehrimizde 

Darülfünun Talebelerinden mürekkep bir İspanyol seyyah kafi
lesinin şehrimize geldiği haber verilmişti. 220 talebeden mürekkep 
olan bu kafile dün şehrimizde gezintiler yapmıştır. Resimlerini 
derc:ediyoruı. 



Gavur Mehmet 
Kara Ytlrek Çetesi 

Tefrik• No. 52 

Niçin Canım, Sende Bir 
Sır Var Lôna ! 

Gece el •Y•k kesildikten sonra usull•cık 
Kapıdan çıkarsın 

- Ah, Ttirkom.. sevpi Tlr
ko-.. aen ut llllsıa? •• DiJe N-
pda. 

Gavur Melamet ~ bir 
afiyetle cevap vereli: 

- E•et sevpim, ..p .. lae111 
lliçia •i olmsyaJUD? •• 

Lha, tezfllun yanıaa ..bl
muı.. Hem Glvur Mehmetlin 
ellerini sıkıyor, laeıa slylGyerdu. 

- Artık, aenden ümidimi 
kesmiştim.. Tamamen malavoldu
ğuna hükmetmiştim .. Bilaea, ltu
gün bana ne kadar azap çektir
din? •.• 

- Ya, sen.. Ya, sen.. Asıl 
azabı, sen bana çektirdin. 

- Niçin .. Niçin? .. 

- Dur da anlatayım... Tatlı 
tatla konuşurken, birdenbire sar
hoş oldun. Beni fena bald~ kor
kuttun... Seni aldım. Yataiına 

yatırdım. Aklını batına gt-tirmek 
için bir haylı uğrattım. Mu' af fak 
olamayınca, bGsbütün korknııya 
başladım. Ya amcan reliverirse .. 
Ya, bir şey lizım olur da, odana 
girerse.. firer de, beni rirüve
rirse; diye aldım başımdan gitti •• 
Ne yapayım, aeni mutkül mevki
de bırakmamak için uaullacık 
kapıyı açtım. Ve... Kaçtım. 

Lôna, Giwr Mehmedin elle
rini bütün lruvvetile sık;v"ı ve 
gözlerini, g6zlerinden a,. ;,·mıya

rak hayretler içinde dinliyordu: 
- Kaçtın mı? .• 

- Vakıa, seni o halde bıra-
kıp kaçmak bir erkeğe yakıt· 
mazdı amma.. Ne yapayım Liına
cığım seni bir .az altında b.ıak
mamak için kaçtım. 

- Fakat, yakalanan adam? 
- Hangi adam.. Bir adam 

mı yakalandı? .. 
- Evet... Gece .• 

Luna, aizlhıli birdenbire kesti 
Halinden anlaııhyordı ki, bu n.e
seleden bahsetmeyi münasip 
görmemifti. Merak ile sordu: 

- Pek İJİ, ben kaç defa 
baktım.. Buıln akşama kadar 
dtikkiaın kapalı idi. Nerede idin? 

GAYUr Mehmet, her tlrlü fip
heyi silecek bir Afiyetle cevap 
Yerdi: 

-:- D&a alqam siyle...Uim mi, 
yavrucajlm.. Anamın itile met· 
ıulüm .. Sabahleyin, klyden ıelen
lerle bulufbak. Bw-adaki akraba
ların yamna ptik. Usun uzadıya 
bizim itleri konuttuk. Sonra, köy
lülerin bir takım alı, verifleri var
dı. Onlara da bir az yardımda bu
lunduk.. Helllihot ol.un amma, 
dukkim alqama kadar kapadığı
mız için epice de ziyana girdik. 

Llinaya, J•Yat yayeı bir sü· 
künet ıelmifti. Sordu : 

- E, pekalA.. Neye karar 
..-din leYJilİm ? .. 

- lfte. bea de onu söyleye-

cektim.. Şimdi l»ak yavrum .• Bea, 
birçok fCyler dÜfÜnüyorum. Fa• 
kat bunları sana b&yle ayak üze
rinde anlata•am. Kenupcağun 
tcyler •llaimdir. Öyle zannediyo
rum ki, eıer sen de ltua uyar
san, çok mesut ltir hayat ıeçire· 
cep. 

Lüna ıözlerinden sevinç ateı
leri saçılarak cavap verdi: 

- ~nimle koauımana, biç 
laacet yok sevgilim.. Sen, ne d~ 
tiinünen ben onu kabul ediyorum. 

- Y oook.. Bu, olamaz Lüna .• 
Olabilir ki, dütündüklerimin alt 
~cu pot ıelirse, sonra ben vebal 
altında kalırım... Onun için, bu 
gece bq bqa vermeli.. Adama
akıllı bir konuımalıyız ..• 

Lôna, ezgin ve muztarip bir 
sesle sızlandı: 

- Bu ıecemi? .• Bu rece müm· 
kün değil, sevgilim? •• 

- Niçin? •• 

- Bu rece.. Y.,m gece .• 
Hatta, belki de birçok zamanlar •.. 

- Niçin canım .• 

- itte timdi.. ben de bunu 
sana kolaylıkla anlatamıyacağım. 

GiYm' Mehınet, ciddi ve 
mlinf ail bir tavır aldı : 

- Sen de bir •r var, Llina? .• 
- Emin ol sevgilim.. Santa-

marya üzerine yemine diyorum. ki 
benim hiçbir sırrım yok... Bu, 
bizim evin sırn.. malum ya •.. 
Bırak bunu timdi.. aor.ra sana 
~r.latırım. 

- iyi amma, yann bizim kiy
lüler ıidecek.. ben onlara behe
m<hal bir cevap vermt-liyim ... 

Lôna, ı~ırap içinde kıvranı
yer.. mütemadiyen ellerini uğuş
turuyor •. 

- Ah, ne yapayım.. ne ya
payım bilmem ki... Diye söyleni
yordu. 

Givur Mehmet, çarçabuk bu
na bir çare buldu: 

- PekAli.~ Madem ki, benim 
sana relmek imkanım yoktur. O 
baltle, sen huraya ıel. 

- Nuıl?. 

- Tıpkı, benim yaptıiım ri
bi .. Gece, el ayak çekildikten 
aonra uaollacık kapıclan çıkanan •• 
Buraya ıelinin.. Bir iki saat 
~onuşuruz.. Sonra diner fidenin. 

Lüna,. •kaç saniye diitlln· 
dükten ...,a teklifi kabul etti: 

- Pettili.. bu if, biraz tehli
keli amma.. Madem ki artık se
ninle ebediyen birlqiyorum.. Ha
tırın için. kabul ederim. Beni 
bekle. 

Dedi ve birkaç ıey aldıktan 
sonra, avdet etti. 

( Arkası var ) ---
Zınguldakta Saat Kulesi 
Zonpldak - Belediye hüku

met konaiı in&nde umumi bir 
aat kulesi yapbr•ya bqlamafbr. 

SON 

Şapkacı 
Pazarlı vı 

- Şu ıapkalar niçin bu ka
dar sivri? 

- Bunlar elik kafahlar için 
bumsi surette yaptmldı 1 

---·-···-·--·· • ı •• 1 ·-... ·····-·---

Urlada 
Bailaı:e Musallat Olan Feci 
Hastalık Deffedilmelidir 

Urla (Hususi) Üç sene evvel 
hatlara ariz olan Pomos Pros 
hastalığının tahribabndan mah
sullerini kaybeden rençberimiz 
bu sene bağlarda ıörülen fazla 
mahsulün değer fiatle satılacağını 
ümitlenirken bu hastalık birden
bire yine baş göstermiıtir. Has
talık baiları yakmakta salkımları 
dökmektedir. 

Havaların çok sıcak fitme• 
sinden ve sabahları da fazla çiy 
düşmesinden ileri geldiği söyle-
nen Pomos Pros hastalığı bai
larda kolera ribi tiddet gösteren 
bir afettir.. Girdiii yeri kökün
den mahvediyor, ve bin bir feda
kirhkla meydana ıetirilen bağ
lardan reçberimiz yiyecek bir ok
ka üziim bile alamıyor .. 

Üç sene evvel bu hastalıj'ln 
ika ettiği tahribabn acısını unu
tamayan müstahsilimiz ne yapa
catma pfırmıt bir vaziyettedir .. 

Herkes bapdan kopardığı 
yapraklan birbirine ,a.teriyor ve 
yapraklar üzerinde glriilen Por
nos Proe damgasım tahlile çah
şıyor; ve bunun ilkam anyor. 
V aktile batlanna ldlkiirt ve röz 
taşı atanlar ve timdi de bu ameli
yeyi tekrarlıyanlar, bir dereceye 
kadar hastalığı deffedebiliyorsa 
da; bunları tedarikten iciz olan
lar; bailarını kurtaramıyorlar. 

Urla tamamen bağcı bir mın-
takadır. Bu mıntakamn makine
~ini döndüren baiçılardır. 

Herkes bu afetin önüne geç
mek için var kuvvetilc falıııyor. 
ikinci ve hatta üçüncü kllkürt ve 
göz taıı atanlara tesadüf •r. 

Diyarıbekir' de 
Bir Hamal Bir Şerbetçiyi 

Kalbinden Yaraladı 
Diyanbekir (Hususi) - F atib 

Pqa mahalleainc.e oturan hamal 
kör Mustafa, kapısının önünde 
kanaile kavı• ederken, oradan 
ıeçmekte olan terbetçi Mustafa 
kaytayı ayırmak istemİflİI'. Fakat 
hamal buna ainirlenmit ve ıer
betçiyi kalbinin albndan ~ıçakla 
yaralamıfbr. Carih yakalanmış, 
mecruh haataaeye kaldınlmışbr. 

Antalya' da 
Avrupadan Gelen Ley
lekler Fırtınadan ô:dü 

Antalya (Hususi) - Geçen
lerde burada zuhur eden bir fır
tınada birçok leylekler ölmOştOr. 
ölen leylekler arasında Avrupa
nın muhtelif şehirlerinden relen 
birçok leylekler vardır. Bunlann 
bacaldannda madeni leYbalar 
vardır. 

BIKAYB 
1 Bu Sütunda Hergün 

Nakleden: Hatice -
Bir Günlük Beylik 

- - ------------·-
Şükrü Bey son vapurla la

tanbuldan dönmiiştü. Upiı lbra-
hiın ağaya daha evvelce bu gece 
k6fke ıeleceğini haber vermişti. 
Havalann daha oldukça serin 
olmaıına rapen Şiflideki apar
tımaaı ODU sıkmıya başladığı 
için bir an evvel Suadiyedeki 
klfke yerlqmeyi istemifti. 

lbrahim ağa laiç flpheaiz ki 
herpyi hazır etmiı olacaktı. 
Silkril Bey böyle düfiindüii' için 
bahçe kap111nm zilini çalarak 
llf&iuu uyandırmak istemedi, ce
binClen demir kapının anahtarım 
çıkararak kilidi açb. Daha sonra 
klfkün kapısını da açarak içeri 
pcli. Daima biiyük sofanın sağ 
tarafındaki bir masada dt· ı an 
petrol limbasını beyhude yere, ka
ranhkta aradı. Nihayet ODU her 
zamanki yerinde dejıl. fakat orta
daki bilyük masanın Dstnnde bu
larak yakb. lbrabim Ağanın bu 
ihmaline canı sıkılmıştı. 

Salona girince kuvvetli bir 
tütün kokusu duydu. Bu ne de-
mekti? Odayı niçin havalandar
mamııtı? lbrabim Ağa onun salo
nunda sıgara içmiye mi bqlamıtb? 

Sobası yanıyordu. Bir odun 
atmak için eiildiği zaman tabla· 
mn kenarında bitmek tlzere olan 
yanan bir sigara görilnce hayretle 
doğruldu. Demek bir az evvel 
lbrabim Aia bu salonda idi .• 
Halbuki bu eski emektann bayle 
idetleri hiç yoktu. Odada dolat
msya başlıyan Şükril Bey h•bnm 
üzerinde çamurdan ayak izleri 
,ani& ve hayreti arttı. Eline lim
bayı aldı, ağır ağır ylrllyerek 
sofaya çıktı. Yemek od-.-m 
kapgında birdenbire tevakkuf 
etti • Kapı açıkb , sonfra 
masa•mn bir kenarına bir 
havlu yayılmıtb. Duvarda uıh 
duran çini tabaklardan biri ma
sasımn llstünde duruyordu, içinde 
yemek lonnbları vardı. 

Tabağın yanında bir şişe Bi
lecik rakısı bofalmıt olarak du
ruyordu. Şampanya kadehlerinden 
birinia dibinde de su kanşmıı 

rakıdr biraz kalmıftı. Burada 
bir ı .. .am duvarı silsliyen tabak
ların birinde soğuk bir şeyler 
bulup yemiş, ve şampanya kade
hinde de rakı içmi.fti. Evde yeri 
vardı. Belki de şimdi yukan 
katlarda idi. 

Şükrü Bey bir an için selim
bk tarafına geçip lbrabim Ağayı 
uyandırmayı düşündü, fakat sonra 
korkup ta upğını imdadına ça
pmayı ıtliinç bulduiu için bunu 
kibirine yediremedi. Umbayı bı
rakıp bir mum yakar~k eline alda. 
Ve merdivenlerden yukan çıktı, 
evde bir yabancınm olduğundan 
emindi. Gayet yavaı ve ihtiyatla 
yüriiyerek bütün odaları aradı, 
kapalann arkasına baktı, hiç kim
seler yoktu, bakmadığı bir kendi 
yatak odası kalmıftı. t.te bu 
odiiıın kapasam açınca içenaı 

aydınlık olduğunu hayretle gardı. 
Bir an kapımn tnünde tereddnt 
etti, ve nihayet içeri girdi. ilk 
nazarda odada kimseyi görmedi, 
yatar• bozulmamıştı, çekmeleri, 
dolaplan açılmıı 'Ve kanştırılmaşa 
hiç te benzemiyordu. Birdenbire 
olduiu yerde mıblanDllf fibi dur
du. Bnyük koltuğun üstünde 
ipek yastıldann arU&nda, ayaiım 
ininde JalWI odua aobasuaa 

dojru uzatmış ve Şilkrü Beyin 
en .,tızel bijamalarmdan birini 
giymiş olan biradam uyumakta 
idi. 

Şükrü Bey bu adama yaklafh 
ve hafifçe omuzuna dokmadu. 
Adam aizmm içinde bir pyler 
mırıldandı. Bapnın y..mi odejit
tirdi. Fakat uyanmadı. Sar1aot 
olduiu belli idi. Şikril Bey ya
vaşça odadan çıkb. Salona indi. 
Bu yabancı adamı yablayıp po
lise teslim etmek için nereden 
İfe bqlamak llzamgeleceğfni ta
sarlamıya baflaclı. 

* Mutfakta bir pencere açıktı. 
Hll'SWll oradan IİrlllİI oldaiu 
qikirdı. Şlkrii e., bir ..,. 
karar vermeden •balı olmak 
üzere idi ki birden merdivende 
ayak sesleri işitti. Hemen yeria
den fırladı. Kapıya kotlu. Ve 
son basamaklarda yabancıyı tlr
dü. Bu adamın n.ttınde arbk 
kendi ipek pijamaları delil, 
fakat eaki ve yırt 'c elbiaeler 
vardı. Baımda ne biçim olcluiu 
belli olmayan ıolmut bir ppka 
eıkilİ tap:rorda. iri J•rı, brap 
UzaJlllf, çakır gkltl bir adamcla. 
Merdivenleri indikten sonra, fiip
heaiz açık penceresinden pdiii 
mutfağa dotru ilerlerken Şlkrli 
Bey arkasından gidip onu yaka
sından tuttu: 

- Hey arkadat-. Hayar ola •• 
Burada itin ne? 

Serseri b&flm ona çeYİrmİflİ. 
Yüzüne baktı ve cenp vermedi. 

- Sana .&yllyol'llJD iM adam 
burada İfİn ne? .• Glster bakayım 
ceplerini ..• 

Yabana, hiçbir kelime telif.. 
fuz etmeden ceplerini, koynmna, 
telifaız bir tavırla aratb. Ost1a
de bir çaladan ve kuru bir ek-
mek parçasından batka Lir fCY 
yoktu. Şnkrü Bey 1unwn ilstin-
de, çalınmış hiçbir fCY olmadı
ğını 16riiace bOylk bir hayret 
içinde kalmıştı. 

Bu adam evine niçin ıelmif, 
niçin bijamalannı pyerek koltu
pnda uyumUf, neden bir tef 
çalmadan, geldiği gibi çıkıp 
ti diyordu. 

- Görüyoraunm ya bir teJ 
çalmadım, ceplerimi iyice maa-
yene ediniz... ben lumz değilim. 

- O halde burada İfİD 
nedir:' 

Adam güldü. 

- Mutfap ~ açık 
ıirdüm, evde küme olmadıiam da 
anlayınea... Ne Miyleeem anhya
ınazaınıi: ki... itte bir pcelik 
beylik beyliktir de · •• bm-
da &ir ~ik •••f•i 
ze~n farze •• Şl,le 
kiyifte .... '* -...c1a ~ 
içmek, rahat bir yerde uymaak 
vlcaclllmO iyice ısıtmak, aclam
alulh bir evde, ~ eş:ralar 
arasuıda bulunmak, eliyorum ya 
bir gececik hakiki bir zeapa 
bayab yaşamak ..• Anhyor mımmu? 

Bunları söyledikten sonra, 
serseri dlŞ&rıda kendini bekliyen 
hayata kayıtsızca omuzlarını sil
kerek çıkıp gitti. Şllkrll Bey bir 
middet bu prip senerinin arka
sından baktı. O ilerliyordu, bir 
pe, beylik ettiii o mulatete• 
köşke bir daha hatam çeYİrip 
bakmadan, sobiaa bir lo.....
cla kaybolup ıitti. 
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J~ ~yfa SON POSTA 

HASAN MÜSTAHZARATI 
Hasan kuvvet şurubu küçük 

büyu-k 
" " " ,, ., ,, 1 Kg 

Hasan kolonyası ve losyonları 1(24 litre 
,, " ,, " 1/16 " 
" ,, " ,, 1/8 ,, 

" " " " 1/4 " 
" " " " 1/2 " 

Hasan lavantaları (Y asemina 
Viyolet, Leila '~ Milfilör) 
Nesrin kolonyası 

" " ,, 
" 

,, " 
,, gliserin sabunu 

l 8 " 
1/4 

" 
1/2 
1 " 

" 
Hasan tuvalet gliserin sabunu limon gül 

,. ,, Gliserin sabunu 
Hasan tuvalet sabunları küçük 

,, " " büyük 
Haaan Kremi Vazo yağsız 
Hasan çocuk podrası 
Hasan sürmesi (sürmedanhğı ile) 

,, ,, Lüks büyük 
Hasan Dit macunu (Dantos). 

,, .. suyu 
Hasan Biriyantini 

" tıbbi sabunlan 
,. saç sabunu 

T rihofil Saç suyu 
Hasan Zeytinyağı 

" " 
" " 
" " 
" " . " 
" " 

114 kt 
112 " 
1 " 
2 " 
1 Ok 
2 1/2 ,, 

5 
13 

,, teneke ile 

60 
100 
150 

20 
30 
50 

100 
180 

100 

30 
50 
80 

160 
10 
25 
25 
25 
35 
40 
20 
20 
30 
20 
30 
40 
15 
50 

125 
25 
40 
60 

100 
75 

175 
350 
865 

Hasan badem yağı şişe 
" Balıkyağı 1 4 K9. 
,, ,. 1/2 " 

,, " 1 " 
Hasan Çiçek ve Gülsuyu 1/4 K9 

it " " 1/2 " 
, , " " 

Hasan Fayda 

" ,. 
1/4 K9 
1/2 " 

" " 1 " 
,, " 5 " 
,, ., Pompa 

Hasan Diyabetik Çikolatası 

" " " 
Hasan Gluten ekmeği 

,, ,. gevreği 

,, Bademli Gluten ekmeği 

,, 

,, Gluten Makarnası 1 2 Kg 
,, ., Unu ve Şehriyeleri 1/2 Kg 
,, Brek F ast bisküileri 

Hasan Pirinç Özü unu 250 gr. 
,, Buğday Özü nipstası ,, 
,, irmik Özü 
" Patates Özü unu 
,, Arpa ,, ,, 
,, Yulaf ,. ., 
,, Mercimek Özü unu 
,, Bezelye ,, ., 

Hasan mukattar suyu 1 K~ 
" ,, ,. 2,, 

Hasan Demirhindi hülasası 
Hasan Kınakına hülisası 
Hasan Bom opodoldok 
Hasan Bikarbonat dö sut 100,o 

,, ,, ,, ,, 250,o 
,, 500,o 

30 
40 
60 

LOO 
30 
50 
75 
45 
70 

110 
450 
100 

20 
360 
30 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
25 
25 
20 
30 

150 
30 

100 
10 
20 
55 

. . , ~----------------... 

I !ü~i~ fab~d~d~a~e ~rm~ ~e ! (?J!ij]M}jl 
müteaddit daimi iıçiye ihtiyaç vardır. işçiler; Türk KARADENiZ POST ASI 

ve sıhhati tamamen yerinde olacak, herhangi bir EBZUB UM 
aan' at mektebinden mezun, liakal iki sene bilfiil 
çalışmış, askerliğini ikmal etmiı bulunacak, yaşı 
30 dan yukarı olmıyacak, bu evsafı haiz olanların: 
Adlarını ••••••••••••••• : 
Babalarının adlarını ••••• : 

. Dojdukları yeri • • • •••••• : 
Doğdukları seneyi •••••• : 
Bilfiil çallftlklar1 yerleri 
tarlhlerlle beraber •••••• : 
Şimdi çall,tlklar1 yeri ••• 
Daimi adreslerlnl ••••••• : 
Evll ve çocukları olup ol-: 
ma dıklarını •••••••••••• : 
E .. • .. n'atlar1nı •••••••• : 
En az lstedlklerl gUnd•liil : 

Yukarda sıra ile, üç adet yeni çekilmiı fotoğraf, 
nüfua tezkeresi sureti ve mektep phadetnameleri 
auretlerile, 10 Temmuza kadar lstanbul posta 
kutusu 84 adresine müracaatlari ilin olunur. 

lıe alınacakların, telgrafla iş baıına çağırıldıkları 
tarihten itibaren üç gün zarfında yola çıkmalan 
tartlar. 

Yalnız bekarlar için müessese tarafından ika-

vapuru n t . 
10 Temmuz razar eSl 
günü akşamı Sirkeci' den hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, Ayanr 
cık Samsun, Ordu, Gireson 

' Trabzon, Sürmene ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 
l'aıla tafsilıtt için Sirkeci Yelkenci 
Hanındaki acentalığına mflracaat. 

Tol: 21BUS 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

Sakarra va,uru 
ISTANBUL • IZMIR SÜR' AT 

POST ASI 
Her JıaCta Cuınart11l gllnfl ıaat 16 da 
Galata rıhtımından hareket, Pazar gU· 
nU lımir'e ınll•:uıalat, Paıart.est hare
ketle Salı ~11 ııii btan bul 'a avdet eder. 
Fazla tafsilat için Sirkeci Meymenet 
Hanı altında acentalıta müracaat. 
Telef.>n : 22134. ( 5205) 

metgah temin edilecektir. Yol masrafı fabrika ~-· 50 Derecelik~-~ 
~-----.tarafından ödenmez. <sıııti> -- HARiKA RAKISI 

lst. Adliye Levazım Dairesinden: 
Bütün icra daireleri ihtiyacı için "6450" defter "4000,, koçan 

ve "2173000,. evrakı matbuanın tab'iyesi münakasaya konulmuştur. 
Muhammen bedel "3400., liradır. Şartname vg nümuneler lstanbulda 
Adliye Levazım dairesile Ankarada Levazım müdürlüğündedir. Ev
safı kanuniyeyi haiz olup ta bu işi almak istiyen matbaa veya mü-
esseselerin şartnameleri almak üzere ,hergün işbu dairelere müraca
atları ve ihale günü bedeli muhammenin yüzde 7,5 ğu olan "255., 
liralık muvakkat teminatile birlikte 1217 /933 çarşamba günü saat 
u16,, da vekalet mübayaat komisyonunda hazır bulunmalar ilan 
olunur. "2858 ,, 

Dr. A. KUTiEL] 
Iarakö7 'de Abdullah Efendi lo· 
wtuı ıırasında 83 oumara7a 

TLılNMIŞTIR. • (508l) 

Son Posta M•tbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Netrif •t MGdürü: Hdil Lütfi 

Ucuzluk Pazarı 
KAMER ZADE RAUF 

Lezzet ve pişirimindeki artagaoiJe 
meşhur Karaman bulguru, halis 
tere~ agı ve peynir gayet ucuz fiatla 
satılmaktadır. Bir defa ziyaret iddi
amızı isbat edecektir. 

l stanbul: Balıkpazarı Kafesli sokak : 4 

Temmuz 1 

RADYOLIN 
Yeni ve bügük tüplerini 

de pigasaga çıkardı 

Fenni bir kıymeti haiz 
olmıyan alelAde ma
cunlarm aynı bOyllk· 

IOktıki IUplırindın 
1 - Daha ucuz, 
2 - Kalite itibarile daha 

yüksek, 
3 - Miktar itibarile dahı 

fazla.... ve: 

BEB DEM TAZE ••• dlr. 
ÇUnku RADYOLiN f av kılade sarfiyatı dolaJ'" ile daima 

"henuz imal edilmlf,, vaziyette bulunan 
yegane Dit Macunudur.. <:mo 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 

Muallim Allnıyor 
1 - Açık Muallimlikler şunlardır. 

Bursa ve lstanbuldaki Liselerde Riyaziye, Kimya, Fbı"k. 
2 - Yukandaki Denlerden bqka evvelki ilinda yazıh olan mual

limliklerle Doktor ve Dişçi münhali eri kapanmıfbr. 
3 - Açık olan bu mualJimliklere istekli olanlar qağıda yaah ve

sikalan istidalanna iliştirecekler ve hangi mektebin bantl 
ders muallimliğine istekli olduklannı da yazacaklarclar. 

A- Tasdi~li sıhhat raporu. 
B - Tasdikli Hüsnühal kiğıda. 
C - Resmi bir makamca veya evvelce muallim olanlar için Maarif 

idarelerince tasdikli veya Fotoğraflı fiş veya kısaca haJ tercllmeal. 
O- Şehadetname, Tasdikname, Ehliyetname, gibi vesikalann tu-

dikli ve fotoğraflı suretleri. 

E - Noterden tasdikli Taahhüt senedi; bu senede ıunlar yuıla· 
caktır. "Tayin edileceğim. • • • • • • Mektebin •••••• Mual
limliii.nden herhangi ders senesi için de çekilmemeji, pyet 
tatil zamanında çekilecek olursam çekilmedea en u lld •J 
önce bildireceğimi böyle yapmazsam alacajuil llcretin Ud a,. 
hğmı tazminat olarak bir defada ödeyecetiml bundan hlllca 
tayin olundupm halde kananan p.terdiji aman iPnde ..,. 
zifeme batlRmazsam yine ayni tazminab ideyecetiml taahhtlt 
ederim,, 

F - Bu vesikalar 10 Temmuz 933 çe kadar Askeri Liaeler miifet· 
titlitine gönderilmif olacaktır. 

4 - İsteklilerden aranılan ıartlar ıunlardır. 
A - Muallimliğini istediği dersi okutmağa menşei veya Darllfl

nunda imtihanla ebliyetnameyi ve kanuni vaaıflan haiz olmak 
veyahut Maarif Vekiletinin aynı derecedeki mekteplerine 
müseccel muallimi bulunmak. 

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

verilecektir. "3146,, "3103,, 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halitmda bliyük 
faide ve tesiri görülen : 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede atılır. 


