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NETİCE BEKLEMEYİNİZ! Sovyf't muralıhası lıu toplırntıdnn 
miisbet bir iş ~·ıkmasıııa esasen 
ilıtimal vermemi.;; olduklarııu sôy 
ledi. Beşinci sayfam ıza bakınız! 

İlk Muallim Mektepleri Lağvediliyor Irak Ktrallnın Ankarayı 
Ziyareti Tahakkuk Etti ------ Irak (Hususi ) - Buraya ge

len haberlere göre, Londrada bu
lunan Kıral Faysal Hazretleri, 
evvelki gün İskoçyaya hareket 
etmiştir. . 

Çapa Kız Muallim Mektebi 
Lise Olacak! 

-- - - - ----- Kıralın, memleketine döner
ken Ankaraya uğrıyacağı resmen 
tahakkuk etmiştir. Vekalet Yeni Tasavvurlar Üzerinde 

Ankara 9 (Hususi) - Maarif 
Vekaleti ilkmekteplere ve ilk
mektep muallimlerine fevkalade 
ehemmiyet vermektedir. Bu sene 
memleketin muhtelif yerlerinde 
yeniden ilkmektepler açılması için 
teşebbüsler yapılmaktadır. Diğer 
taraftan ilkmektep mua\limlerinin 
daha kuvvetli bir tahsil görerek 
yetişmeleri için yeni bir karar 
alınmıştır. Bu karara göre 

memlekette mevcut kız ve erkek 
ilk ınuallim mektepleri lağvedi
lecektir. Liselere bir pedagoji 
kısmı ilave edilecek ve muallim 

olmak istiyenler bu pedagoji 
ksıınlarında okuyacaklardır. Bu 
suretle muallim mekteplerinin 
lağvından dolayı bütçede mühim 

bir tasarruf temin edilmektedir. 
Tasarruf hem bina kiralarında, 

hem jaşe, ibate masraflarında ve 
ayni zamanda müdür, muavin 

maaşlarmdadır. Mua1lim mektep
lerinin, Jağvmdan açıkta kalacak 

müdür ve muvinler muhtelif yer
lerde açılacak liselere tayin edil
mek snretile açıkta bırakılmıya
caklardır. 

Çapadaki 
tehi liseye 

kız muallim mek
kalbedileceği gibi 

Bir Çocuk Kaza
en Babasını 

Öldürdü 
Elciziz QHususi) - Bura köy

lerinden birinde feci bir kaza ol
du ve "Huh nahiyesinin Haftasar 
köyünden Ahmet oğlu Mehrnedin 
sekiz yaşındaki oğlu Ahmet bir 
kaza neticesi olarak babası Meh
medi öld" d"" ur u. 

Iran Saray Nazırı Yeniden 
Mahkum Oldu 

Tahran, ( Hususi ) - Bir müd
~et ev~el tevkif edilen ve muha-
0ern:sı yapılan Saray Mabeyincisi 

enıır Taş Han on bir bin r .-
kk bir rüşvet suçile ikinci defa 
eş seneye mahküm edilmiştir. 

M. Hitlerin Bir Nutku 
~aı ·~erlin 8 - Başvekil M. Hitler 
I •_er. konferansında bir nutuk söy-
;11~1~hr. Hitler, siyasi fırkalar kaldı-

. 1 tan sonra, demokrasinin son 
~ıra~arının da kaldırılmasını ileri 
surmu" ve d . . k" .., emıştır ı: 

mil~· ~illi sosyalizmin vazifesi Alman 
terin ;kın ~e.kamülünü temindir. İşçi
meı. A .~egı nazariyelerle temin edil
n1ana ekm kse)e 5 milyon işsiz Ai
güzel h k bulmaktır. Programımız 
rnilletin:re etler için değil, Alman 
Yapılmıştı~aşaFat hakkını temin için 
olmuştur. . ır amız şimdi devlet 

Berlin 8 _ a· . 
Rayştag'da o· ır emırname ile 
parlenıentolardet Meclisinde, mahalli 
sos~:ali•t ıneb'a I ve belediyelerdeki 
kadırıllmttbr. us arın nıeb'uslukları 

İstanbulda diğer bir kız lisesi 
daha açılacaktır. 

Halen yatılı muallim mektep
lerinde okuyan fakir talebelerin 
mağdur olmaması için bazı istis
nai tedbirlerin alınması da mev
zuu bahistir. 

Faysal Hazretlerinin Türkiyeyi 
ziyareti önümüzdeki teşrinievvel
de olacağı kuvvetle muhtemeldir. 

Irak Kıralı bu suretle Anka
rada yapılacak Cümhuriyet bay
ramı merasiminde hazır bulunmuş 
olacakbr. 

Bulgar Misafirlerimize Dün Tarabya'da 
Verildi Bir Çay Ziyafeti 

t H•ihn ı, · ··~~ 1 • & , 

Bulgar misafülerimiz dün sabah manej yerind; bir müddet 
bugünkü musabaka için hazırlık yaptılar, öğleden sonra da Tarab
yaya giderek şereflerine verilen çay ziyafetinde hazır bulundular. 
Bugünkü musabaka naıSıl olacak, lfıtfen spor hareketleri sütu
numuza bakınız ! 

Bu Sene Susuzluk Tehlikesi Yok 
-

Belediye T erkosu Islah 
Etmiye Çalışıyor! 

Şehrin Muhtelif Yerlerinde Tazyik 
Merkezleri Artırıldı 

Ç ~şmebaşında su nöbeti bekley~nler 

Yaz başladığı için şehrin bazı 
semtlerinde susuzluk tehlikesi baş 
gösterdiği yazıldı. Bu münasebet
le bir muharririmiz İstanhulun 
su vaziyetini etraflıca tetkik et-

miştir. Temin edildiğine göre İs
tanbulun bir susuzluk tehlikesi 
geçirmesi ihtimali hiç yoktur. 
Filhakika geçen kış kar yağma
dığı için son günlerde HaJkah 

" , 
Boğaziçi, Usküdar, Hamidiye 
memba suları çok azalmıştır. 

Bunlardan bazıları başka se
nelerin yazlarına nisbetle yarı 
yarıya bile azalmı~tır. Fakat 
buna mukabil bu sene yağmur 
fazla yağdığı için de Kırkçeşme 
ve Taksim gibi bent suJarı çok 
artmıştır. diger taraftan BeJediye 
t erkosa yeni tesisat iJave ederek 
tazyik kudretlerini arttırmıya ça
lışmaktadı. S_a~atya, Y edikule, Top
kapı semtlermın tazyikleri arttı
rıldığı gibi Beyoğlu semtiııin en 
yüksek katlarına kadar da su ve
rebilme~. için Taksimdeki tazyik 
merkezmm kudreti arttırılmıya 
karar ''erilmiş ve işe de batlan
mıştır. Bir hafta evvel başlıyan 
bu ameliye yüzünden ilk günler-

( Devamı 8 inci aayfada ) 

Sadri Ethem B. Diyor Ki: 

Hal~a lstedigi, Beklediği 
Kıtabı Ye~emiyoruz! 

Köylü Gencini Çeşme Başında Nişanlı
sına Şiir Okur Sanırsanız Aldanırsınız 

Minareye çıkar gibi dik, do- 1 
lambaçlı, taş merdivenleri çıkınca 
kahve tezgahının önüne attıkları 
arkalıksız sandalyelerde kahve 
içen kahvecilere rastgeldim. 

- Sadri Ethem B. burada mı? 
Gösterilen kapıyı açınca, geniş 

bir masa başında, geniş bir kol· 
tuğun içinde kaybolmuşa benziyen 
Sadri Ethemle karşılaştım: 

- Masan boyuna göre değili 
dedim. 

Güldü: 
- Ne küçük adamlar var ki 

ne büyük masalar işgal ediyorlar. 
Onlara nispeten bu bana küçük 
bile! 

- İşin çok mu? 
- O kadar değil 1 
- Paran var mı? 

( Devamı 8 inci sayfada ) Sadri Ethem Bey 

• ~.:=r================-

1 z mir' de Cinayetlerin Ade· 
di Git~ikçe Eksiliyor ! 

İzmir (Hususi) - lzmirde bir müessese, çok dikkate şayan bir 
istatistik meydana getirdi. Şimdiye kadar Türkiyede tesbite lfizum 
görülmiyen bu istat~stiki bilh.assa içwtimai hadiseleri aydınlatması 
µoktasından e~em~ııyetle .tetkıke deger ... Umumi harpten sonra 
Izmirde her gun bırçok cınayetler, kazalar ve bu meyanda içtima .. 
bakımdan birçok ölüm hadiseleri olmakta idi. Umumi harbin s 

1 

üzerinde yaptığı tesirler, gerilen asabın kanlı hadiselere İ ap 
masını temin ediyordu. yo aç-

( Devamı 11 inci sayfada ) 

- Doğrusu çok güzel ve tem· b · k H 
fabrikası vardır. ız ır ız... em de babasmın bir 

- Fotoğrafım göreyim f 
- Kızın mı? 
- Hayır fabrikanın l. 



2 Sayfa 
= --

@alk~n S~si J 
Yeni Bir Silah 

.Yarışı Mı? 
J\ merika, silah larrnı t~lıılit eden 
mevcu~ muku.valeyi iki SCDI! 

sonra tanımıyacnğ· ını ve siliih
laTinı arttıru·ağını bildirmi~tir. 
Bu hususta halkımız diyor ki: 

Ma"il Bey - ( ~luallim Ileyııııt 
Sefa oteli 3 ) 

Büyük devletler arumda yine si
lahlanma yantı baıhyor. Milletler ka
zaoçlanm, topa, tüfetc, baruta yah-
racak olduktan sonra dünya buhra
nının azalacağını dütünmck bot bir 
hayal olur. Bu acı haber soğuk bir 
d!1'. yerini tutmuştur. Şairin dediği 
gıbı: 

lııki~afı koneairlil kaldı bir bnho.ra dahn. 
)f 

Jfoşat B<•y - ~luallim Sirkeci Afı
tap oteli ) 
. Dünyanın Amerika, Japonya ve 
lngiltere gibi büyük deniz devletleri 
tekrar silah yarışına girişeceklermiş. 
Vaktile Vaşingtonda imzalanan silah
ların tahdidi mukavelesi 1935 te bi
tince Amerika serbestimi muhafaza 
edeceğim diyormuş. Amerika Londra 
konferansında isteklerini yaptırama
yınca bu tehdide müracaat etmiştir. 

* Burhan Su.lıir ( Yolların se.-:i mec-
muası miidürü ) 

Japonya, iogiltere tabii boş dura
cak değiller Almanya da silahlan bı
rakma konferanıma bir ültimatom 
vermiş. Mültemlikelerdeki askerler 
Avrupaya gönderilsin, yalnız oraların 
a11ayişini muhafaza ehin demİf. Bun
lar iyi alametJer değildir. Allah dip
lomatlara basiret ve biraz da insaf 
•ersin. 

* 1\luhaırem tJCki Bey ( :;air Beyazıt 
brlioeş matbaasında ) 

Her f8İr gibi ben de biraz rint 
metrebim. Gönüllerde ilham ve mev
zu arıyanlar böyle harp ve darp işle
rinden pek anlamazlar. Ben beşeri
yetin yaralanmn sarılmasını, uslu 
uslu yaşamalarını isterim. Top ve tü
fek _müsabakasının yerini tefkat ve 
insanlık almalıdır. 

24 Saatin 
Vak'a/arı 

Y enicami avlusunda birine 
esrar satarken yakalanan sabıkalı 
Akifiu üzerinde 40 dirhem esrar 
bulunarak musadere edilmiştir. 

lf Şehıadebaşmda Cemalin 
kahvesinde kaçak bir deste is
kambil kağıdı bulunarak musade
re edilmiş, Cemal yakalanmıştır. 

>f Evvelsi gece Unkapanında 
yapılan arama neticesinde bazı 
kimselerin üzerlerinde taşınması 
memnu kama, biçak ve saire bu
lunarak musadere edilmiş, sahip
leri yakalanarak mahkemeye ve
rilmişlerdir. * izzet isminde biri Beşik
taşta Ömer isminde bir hamalın 
730 kuruş ve bir gümüş saatini 
çalarak savuşurken yakalanmıştır. 

>f Hüseyin isminde bir hamal 
Beşiktaşta seyyar sütçü iıyadan 
aldığı 100 dirhem sütten zehirlen
miştir. Hüseyin tedavi için Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmış sütçü lıya 
yakalanarak tahkikata haşlan
mışbr. 

SON POSTA Temmuz 9 

... ___ ...._ 
• R Günün Tarihi 

" t· . • • · Gazi Hz. Çekmece-
Hususı Hastanelerı T akyıt Eden Kano- ye Gidip Geldiler 

nun Tatbı.kı·ne Yakında Başlanacaktır mo~;ı:i~:::c::Z'~~::! ~;~e:i~~~ 
yapmışlar, motör)e avdet etmitlerdir. 

Kongre Geri B1raklldı 
Hususi hastaneler hakkındaki kanunun tatbika

tına yakında başlanacaktır. Sıhhiye müdürlüğiinde 
T:ıo\.nk Salim Paşanın riyasetinde Belediye, Evkaf 

tir. Komisyon 
demiştir ki: 

reisi Tevfik Salim Pı. bu hususta Gayrimübadiller Kongresi Maliyi 
Vekili Abdülhalik Beyin me:r.uniyetini 

v ·. 'ıükümet hastaneleri ba~ doktorlarından mürek· 
kep bir komisyon toplanmakta ve hazırlanacak 

bir talimatnameye esas olmak üzere bazı maddeler 
tespit edilmektedir. 

Bu komisyon bugün de sıhhat müdiirlüğünde 
toplanacak ve nihai kararlar ittihaz edecektir. 
Bundan sonra komisyon mukarreratını bir raporla 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine arzedecek-

- Hususi hastaneler kanunu bu kabil sıhhat 
müesseselerini bazı lüzumlu takyidata tibi tutmuş
tur. Bu takyidabn nelerden ibaret olacağını et
raflıca izah eden bir talimatname hazırlanacak, 
sıhhat müesseselerinde ne gibi alat, edevat ve ecza 
bulundurulması mecburi olduğunu kat'i şekilde 
tasrih edilecektir. Komisyonumuz, bu talimatname 
için lazım olan ihzari malumatı toplanmıya çalış-

maktadır. Bugün son içtimaımızı yapacağız ve 
raporumuzu Sıhhat Vekaletine göndereceğiz.» 

ihracatçılar Marşandizi So- Evkafta 
lskenderiye Seferinin Kal- yanlar Mahkeme 

.masın~an M~mnun Huzurunda 
Iskendenye denız postasınm 

ipka edilmesi piyasada ve bilhassa 
ihracat tacirleri arasında fevkala
de memnuniyeti mucip olmuştur. 
İhracatçılardan bir grup ofis mü
~ürü Cemal Beyi ziyaret ederek 
iktisat Vekaletine müteşekkir ol
duklanm bildireceklerdir. 

Anamas Zindanları 
Temizletil ecek 

Bizansların Ayvansaray' daki 
meşhur yeraltı (anamas) zindan
ları ve sarayları üstlerindeki ev 
sahipleri tarafından müsaade 
alınmaksızın tahrip edilmekte 
bazı kısımlan da toprakla dol
durulmaktadır. Aynı zamanda da 
içeri girilen mağara ağızlarına 
da çöp ye pislik dökülmektedir. 
Müzeler idaresi burasını temiz
letmek ve bir de bekçi koymak 
tasavvurundadır. Saraylara tah
ribat yapanlar da mahkemeye 
verileceklerdir. Zindanın içinde 
çok derin kuyular açıldığı için 
birgün mahalle çocuklaklannm 
bu kuyulara düşmeleri endişesi 
de vardır. 

Ticaret Odaları Mütehassısa 
Rapor Hazırhy orlar 
İstanbul ticaret odası İstanbu

lun bir senelik ticari ve iktisadi 
vaziyeti hakkında esaslı bir 
tetkik yapmaktadır. Bu tetkikat 
bir iki haftaya kadar bitiri
lecek ve mütehassıs Misler 
Hins'e verilecektir. Her vilayet 
bu şekilde tetkikat yapacaktır. 
Amerikalı mütehassislar heyeti 
bu tetkikler i: zerinde etütlerini 
yapacak ve Türkiyenin iktısadi 
bünyesinde yapılması ic~p eden 
ıslahatı tashit edecektir. 

Hitara Defteri Çok 
Tehlikelidir 

Dün Üçiincü Cezada garip 
bir davaya bakıldı : Nuri adını 
taşıyan bir genç Kemerburgaz 
ormanlarmda geziniyormuş. Vaıi
y eti şiipheli görülmüş, tutularak 
Jandar.l;Jla Kuman~anlığına veril
miş. Uz"'ri anmdıgı zaman] da 

Haydarpaşadan Es~işehre gi· 
den yük treninin Gebze ile Dil 
iskelesi arasından ıeçerken bir 
hırsız çetesinin taarruzuna uğra
dığı ve içindeki eşyadan bazıla
rınm kaybolduğu nazan dikkati 
celbetmişti. Hadise ikinci ve 
üçüncü defalar tekerrür ettiği 
zaman tetkikat yapıldı, tre
nin bu güzergahta yavaşla· 
masından istifade eden hırsız
ların bir manevrası karşısında 
bulunulduğu anlaşıldı ve içlerinden 
Hüseyin isminde biri tutuldu. 
Müddeiumumi bu adam hakkında 
492 nci maddenin tatbikini iste
miştir. ArkadaşJarı Kamber, Kara 
Mehmet, Karabaş, Parlak Hasan, 
Niyazi, Kazım, Hüseyin lkaptan 
henüz tutulamamışlardır. 

Yapı Kanunu 
Ruhsatiye Verilmesine 

Başlanıyor 
Belediyelere yeni birçok haklar 

ve salahiyetler veren yeni ( yapı 
ve yollar ) kanunu 21 Haıiran
danberi mer'iyet mevkiine geçti. 
Belediye bu kanunun tatbik şek
lini tesbit etmek için bir tamim 
ile inşa ruhsatiyesi verilmesini 
muvakkaten tatil etti, fakat inşa
at mevsimi· olduğu için bu karar 
birçok şikayetlere sebep oldu. 
Dün öğleden sonra belediyede 
Vali Muhiddin Beyin riyasetinde 
bir toplanb yapılarak yeni kanu
nun tatbik şekli etrafında konu
şulmuştur. Bugün bir bmim ile 
belediye şubelerine kanunun 
tatbiki şekli bildirilecek ve inşaat 
ruhsatiy eleri verilmeğe başlana
caklır. 

cebinde bir. hAbra defteri bu't
lunmuş. Bu hatıra defterinde: 

- Şu tarihte filan evi, bu 
tarihte de fdan yeri soydum, 
şeklinde cümleler vardır. 

Nuri bu defter meydana çı
kınca henüz kimsenin haberdar 
olmadığı bu cürümleri itirafa 
mecbur kaimıştır. Şimdi he
sabını vermektecir. 

Henüz Maaş Alamadılar 
Evkaf memurlan henüz tem

muz maaşlanm alamamışlardır. 
Hayrat hademesinin haziran üc
retleri de verilm€miştir. Para te
min edilirse bu hafta ·içinde veri
lecektir. Evkaf maaşlarının ge
cikmesine sebep olarak mu· 
kataa ve icareteyn vergileri 
gibi akar kiralarının vaktinde 
tahs · l edilmemiş olması gös
terilmektedir. Diğer taraftan 
Defterdarlığın dördüncü vakıfhan 
gibi Evkaf için mühim bazı vari
dat membalarına haciz koymuş 
olması bu sıkınbyı artbrmıştır. 

Mamafih Defterdarlık ve Belediye 
alacaklarım temin ettikleri için 
hacizler şu günlerde kaldırılacak
tır. Bundan sonra maaşların ge
cikmiyeceği temin edilmektedir. 
Kıymetli Bir Eser Tahrip 

Ediliyor 
Eyüpte tarihi ve bedii bir kıy

meti haiz olan Sokullu medre
sesinin odalanın birçok kimseler 
işgal etmiştir. Bunların içinde 
mezbahada ve şurada burada ça
lışan, vaziyetleri müsait kimseler 
de vardır. Medresenin dershane
sinin dolaplarında ateş yakıldığı 
gibi kıymetli oyma kapaklan ve 
döşeme tahtaları da her gün sö
külmektedir. Belediye pek güzel 
bir dispanser veyahut hastahane 
olabilecek olan bu güzel binayı 
harap olmaktan lrurtarmıya ka
rar vermiştir. Polis döşemeleri 
sökenler ve yakanlar hakkında 
takibat yapacakbr. 

Sanaıi MUdUrU Ankaradan 
DöndU 

Bundan birkaç gün evvelki sayı

mızda Sanayi müdürü Ali Recai Be
yin mer.ıleket dahilinde büyük bir 
tetkik seyahabna çıkacağım yazmıf

tık. 

Ali Recai Bey Ankaradan İıtan
bula gelmiş ve dün aanayi Müdürü 
Refik Beyle birlikte bir kısım fabri
kaları gezmiştir. Recai Bey aanayiin 
ihtiyaçlaırını mahallinde ve bizzat tet
kik r.tnıektedir. 

bitirerek Ankaraya avdet etmesine 
kadar tehir edilmiştir. 

Askeri Elbiseler 
Ankara 8 - Askeri elbise nizam .. 

namesi ikinci t~n başında meriyete 
girecek ve tatbike batlanacaktır. 

Elbiselerin değittirilmeıi için nizam
namede 2 senelik bir mühlet ve
rilmişttir. 

Bursa Sergisi 
Bursa 8 - Bursa sergisi yarın 

büyük merasimle açılacaktır. Sergi 
yerleri kamilen tutulmuı olduğundan 
müracaatlar kabul edilmemektedir. 
Sergiye iştirak için gelenler çok kala
balıktır. Otellerde yer kalmamıştır. 

Zahire Borsasında 
Dün Anadoludan İstanbula 50 va

gon buğday gelmiş ve iyi malların 

okkası altı kuruş bet paradan satıl

mıtbr. Fiat perşembeninkine nazaran . 
değişmemiştir. 

Okumuş Hırsız 
İzmir, 9 - Maniaa, Afyon ve Ka

sabada müteaddit sirkatler yapan, 
İzmirde 27 evi soyan İstanbuldaki 
Feyziati lisesinin aeki:ıind sınıfından 
çıkbğ'ını söyliyen Afyonlu Hasan 
yakalanmıştır. Hasan 24 yaşındadır. 
Hırsızlığa Tireli Fatma laminde bir? 
kızı sevmiye başladıkten sonra girit
tiğini itiraf etmiştir. 

MUehassıslar Heyeti Reisi 
Ziyafet Verdi 

Amerikah mütehuualar heyetinin 
reisi Mister Hins dün öğle üzeri T o
kathyanda vali Muhittin, Ofis Müdü
rü Cemal, Ticaret Odam Reui Mithat 
Beylerle Amerika maslahatgüzar ve 
ataşe kommersiyali şerefine bir ye~ 
mek ziyafeti vermiştir. 

* 
Mütehassıs bugün ihracat tacir!e-

rinden Ali Vafi, Ak Osman zade lz
zet Beylerle bazı kimseleri ziyaret 
ederek görüşecektir. 

Talebe Birlilinin Gezintisi 
Milli Türk Talebe Birliği önü

müzdeki salı günü Yalova ve 
Adalara bir vapur gezintisi tertip 
etmiştir. 

Gezinti davetiyeleri hergün 
saat 14 ile 18 arasında birlik 
merkez:nde verilmektedir. 

Akay, 
Vapur 

Üç Yeni 
Alacak 

Akay idaresince, Y etilköy hattına 
vapur işletilmesi düşünülmekte, bu 
hususta tetkikat icra edilmektedir. 

Akay idaresi, mevcut vapurların 
tedricen yenilettirilmesine karar ver
miştir. Celal Beyin avdetinde Akay 
idaresince üç yeni vapur mübayaası 
hakkında verilen karar kesbi katiyet 
edecektir. 

Yeni vapurlar, Kalamış vapuru ce
sametinde olacak, 18 mil sür'ate ma
lik bulunacakhr. Bu sür'at sayesindı 
Köprüden Büyükadaya 30-35 dakika· 
da gitmek kabil olacakbr. 

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

1 

- Gün geçmez ki şu 
ali caddesinde münakaşa 
olmasın ..• 

eksik 
Babı- ı ... Ortada fol yok, yumurta 

yokken ..• 

,v -· 
~ ...__,........_ 

----
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... Birdenbire 
lar ..• 

~· ------
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kalemler par· . . . Münasebetli, münasebetsiz 
sözlerle göya münakaşa edilir, 
sen ne dersin bu işe Hasan 
Bev? .• 

c=»~"""' ~~ 

Hasan Bey - Hakkın var do .. 
tum .. Yalmz. şu matebassıs getirme 
bolluğunda bir de, bizdeki münakata
ları ıslah edebilecek bir mütehassıa 
~etirilse hiç te fena olmu.. 

I 



9 Temmuz 

•• H rgun 

Her Millet Kendi Başın 

Yaz Kursları 

·--------------------· 

' 

lngilizlerin 

Her Millet 

Keyns isminde 
meşhur bir iktı
satçıları vardır. 

K•11di Başına Bu zat Versay 
konferansında lngiliz murahhas 
heyetinin iktısat müşavirliğini 
yapmıştır. O vakittenberi dünya 
iktısadiyatı hakkındaki tahminle
rinde gösterdiği isabetle ma
ruftur. 

Versay muabedesindeki bağ .. 
ların milletleri iktısadl sıkınbya 
sokacağını ilk defa o söylemiıtir. 

iktısadi buhranı e11 evvel o 
haber vermiştir. 

Bu sebeple .azlerine büyük 
bir ehemmiyet verilir. 

Şimdi bu zat iktııadi düzel .. 
meyi, her milletin kendl b&f&nd• 
tedbir almasında buluyor, ve 
beynelmilel konferanı ve müza• 
kerelerin zararlı olduğunu iddia 
ediyor, ve lngiliılere ıunu tavsi· 
ye ediyor: 

"Başkalarının iti ile mcıgul 
olacağına, evveli kendi bahçe
mizi düzeltelim. ,, 

lngiliz iktasatçısının bu iddia
sı, il .. -tısadi hadiselerin beynelmilel 
bir mahiyet ! aldığı şu sırada gü
lünç görünür. Fakat Londra kon
feransı bu iddianın doğruluğunu 
meydana çıkarmışbr. 

Konferans beynelmilel hiçbir 
meseleyi halledememiştir. Fakat 
her millet murahhasları hususi 
müzakerelerle kendi memleketle
rinin birçok meselelerini halle 
muvaffak olmuşlardır. 

Bu arada Türk murahhasları 
d~. ko~f er anı tan bir şey beklemek 
mumkun olmadığını anlamışlar 
ve münferit müzakerelerle birçok 
işler görmüşlerdir. 

Zaten konferansta her memle
ket ancak kendi davasının tahak
kukuna çalışmıştır. Amerikalar 
paraların istikrarına yanaşm~mıı
lardır. Ruslar, Amerika ve lngil-
tere ile hususi anlaşmalar yap
mıştır. Fransa küçük itilaf zümre
sini biraz daha genişletmiye mu
vaffak olmuştur. 

Hulasa herkes kendi işini gör
ıne kle meşguldür. Londra konfe
ransı milletlere yalnız bu imkanı 
vermek vezifesini gören bir top
lantı olmuştur. 

Bir defa daha anlıyoruz ki: 
~aun "nden gelir ger imdftt lfız ımı;ıa! 

* Qiinden itibaren İstanbul mu-
allim mektebinde Fransız, 

r---Y-a_z__ lngilizçe ve Al-
/( 

1 
manca muallimle-

u,.s a.rı rine yaz kursları 

açılmıştır. Bu muallimler bir ay 
müddetle bu kurslara devam ede
rek okuttukları lisanların tedris 
~~ulü hakkında son nazariyeleri 
ogreneceklerdir. 

~uallimlerin yaz kursları, A
he~ı~ada senelerdenberi bir itiyat 
alını almıştır. Ders senesi esna

sında kendi sahasındaki yeni 
cereyanları takibe imkan hulamı-
tan muallimler, yaz tatilinde bu 
ur~lara devam ederler. Son na

larıyB~cr!,son hareketleri ogrenir
dr. ılgılcrini tazelerler ve yeni 
b ~rs k senesine daha mütekamil 
ır af a ile dönerler. 

t b~uall}m ders senesi içinde te
b e ua ımkan bulamadığı için 
t k.ku~slar ona yeni nazariyeleri 
a ıp ımkinını verir. 

SON POSTA 

p çap:= .. 

' [Resimli Makale a Hayata Bakış a 
1 

Bir nehir kinarında oturunuı: 

Akıntının zaman zaman tura
dan buradan topladıjı dalları, çöpleri, 

sazları sürüklediiini rörüraünüz. Blru 
daha dikkat edince ıu i~iade balıkla· 
nn oynafbj1, su k!narında kurbat•· 
lann ittütü g3rGIGr. 

Hayat:ta böyledir, Hayat Hl hali•· 
de önümüzden akar re9er. Baıan 
çörçöp rötilrGr, baua balıklar r aYlf• 
nır, bazan kurbatalir batırır. Bir 

1 bu akmbuıa ezeli aeyircl•lylL 

fakat nehir kenarında yalnı'i" 
ıeyirct kilmak nihayet •izi açlıktan 
öldürebilir. Bahçıvanlar nehirin suyu
nu tarlalarına akıbrlar. BalıkÇılar ba. 
tık avlarlar, her seyirci nehirden istifa
de çareılni arar. 

Hayat akıntmndaa da kendi hiı .. 
1emizl kapmaz.ak, atlıktan llGrilıt. 

SON·. TELGRAF HABERLERİ 

Yunanistan 'da Münakaşa 
HükôRıet Bir Bef anname Neşret~~- . 
Atina, 8(Hususi) - Hükumet gazeteleri hükiımet Esasinin çerçevesi dahilinde her türlü tedabırı ıttı-

tarafından hazırlanan beyannameyi neşrettiler. Mu- haz edecektir. 
halif fırkaların geçen hafta neşrettikleri beyanna- y 0 Kabinesinde Tadilat Yapılacak 
meye cevap mahiyetinde olan bu tepliğde hülisaten: una H ~) H · · N M Maksi-

M h l'f) h""kA · "k ·d .. Atina 8 ( ususı - arıcıye azırı . 
- u a ı er u umetın ı tı ar mevkunden çe- ' . b" d t b dd .. lit a ı-

kilmeıini istiyorlar, halbuki hükumet (5) mart inti- mosun avdetinden sonra ka ıne e e e u Y P 
habında temin ettiği ekseriyete istinat ederek ikti- lacaktır. Mevsuk menabiden alına~. ~aberlere .. ~~re 
~a~ mevkiine gel~iştir ve Selaoikte yapılan kısmi M. Maksimos Devlet ba~kası. m~~ur u~umılıgıne 
ıntıhapta kaybetmış olmasına rağmen ekseriyeti el' an tayin edilecek ve onun yerme şımdıki Dahilıye Nazı.n 
bakidir. Binaenaley çekilmiyece~ ve muhalifler mü .. M. Rallis ve dahiliyeye de Jenaral Metaksas tayın 
kilat çıkarmakta devam ettikleri takdirde Kanu:u edilecektir. 

Paris Müzakereleri 
Çok MUaelt Bir Safhada 

ilerllemektedlr 

----- ------
Şarki Avrupanın 
Siyaset Merkezi 
Ankaradır 

Londra, 9 ( Hususi ) - İktır 
sat Vekili Celil Bey bugün 
tayyare ile Parise dönmü~ür. 
Devam eden Türk - Fransız tıca- Moskova, 9 (Hususi) - Mat-
ret müzakerata çok müsait bir buat Rusya Hariciye Komi-
safhada ilerlemektedir. seri M. l..itvinofla Türkiye Hari 

Tev.ik Rüştü Beyin Fransa ri- ciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin 
cali ile yaptığı temas ve müna- Parise muvasalatlarını mühim bir 
kaşalarm da memnuniyetbahş 
neticeler vereceği muhakkak ad- siyasi vak'a telakki etmekte ve 
dedilmektedir. memnuniyetle karşılamaktadır. 

Tevfik Rüştü Bey Viyana ya Mütecavizin tarifi itilafnameleri-
hareket etmiştir. Oradan da Ro- nin imzasından sonra şarki Av-
maya gidecektir. Türk-Fransız rupanın siyasi merkezi sikletinin 

Samsun - Çarşamba 
Devlet Demiryollerı H•tb 

Satın Aldı 

Ankara, 9 (Hususi) - Sıvas -
Erzurum hattmın ilk 45 kilomet
resi inşaatı ıçın Vekaletçe 
müteahhitlere lazım gelen direk
tifler verilmiştir. 

Elaziz şube hattı münakasaya 
konmuştur. Bu ay içinde ihale 
t:dilecek, inşaata başlanacak, 
hat kıştan evvel bitirilecektir. 

Samsun - Çarşamba sahil de
miryolları Devlet Demiryolları 
meyanına ithal olunmuştur. 

dostluğu çok ilerdedir. Almanyadan Moskova ve Ankara 
-~ •• ::--- • ya taşındığı kaydolunuyor. Bergamada Fırka 

Telefon Ucretlerı T 1 f ş· k · B B · v e e on ır etı e- ınosı .1 apılıgor 
/ndiri/igor lediyeye Geçecek .. ~-erg~ma (Hususi~ - Burada 

. .. kA .. b koylulerın yardımı ıle bir halk 
Ankara, 9 (Hususi) - İstan

bul telefon ücretleri meselesini 
tetkik eden hukuk müşavirleri 
komisyonunun raporu Vekiller 
Heyetinde müzaker~ olunacaktır. 

Mukaveledeki lngiliz lirası 
kaydinden maksadın altın esası 
olduğu bakkmdaki noktai nazar 
varil görülmemektedir. 

Telefon ücretleri evvelce İngi-
Jiz lirasının temevvüçlerine göre 
tezayüt ettiği gibi şimdi de 
İngiliz lirasının düşmesile ınc

cektir. 

Beledıye - hu umetçe mu a- f k b' 
1 

. 
1 

T 
1 

ır ası ınası yapıJmaktadır. Bina 
yaası zamanı ge mış o an - e e- bu gün yarın bitecektir s· 

· k · · k d. 1 · ına ga-fon şır etmın en ~ nam_m_a. a m- yet giizel olmaktadır. 
ması ve belediyece ıdaresı ıçın te-
şebüsatta bulunmaktadır. 

Bu teşebbüs belediye kanununun 
157 inci maddesile belediyelere 
verilmiş olan salahiyete istinat 
etmektedir. -----

iki Nehir Tatta 
StanisJavov 8 - Dinye5tcr ve 

Prus nehirleri tatmıfhr. Sulu köy
leri ve tarlaları bumış, münakalat 
durmuttur. Buranın kenar mahalleleri 
aular altındadır. 

Adapazarmda Bir Müsamere 
Adapazarı (Hususi) - Kara

Osman ilkmektebinde talebe ve
lilerine mahsus bir müsamere ve
rilmiştir. Müsamerede kasabanın 
en mümtaı:. zevatı, çocuk velileri 
hazır bulunmuşlardır. Müsamere 
çok muvaffak olmuş, küçükler 
kendilerinden umulmıyan büyük 
bir san'at kabiliyeti göstermişler· 
dir. 

Sayfa ı 

Sözün Kısa ı 

Konferans 

Neden Dağılıyor? 

·-----·-------------
Okadar çok külfetlerle ve 

okadar büyük ümitlerle toplan
mış olan meşhur İktısat konfe
ransının hiçbir netice vermeden 
dağılmak tehlikesinde bulunduğu 
haberi her yerde olduğu gibi, 
bizim mahallenin kahvesinde de 
mühim tesir yaptı. 

. Amerikalılar dolar kıymetinin 
bır kararda kalmasını istemiyor
larmıı, Acaba neden bu kadar 
ısrar ediyorlar da, konferans da
ğılmak tehlikesinde bulunuyor? 
Kahvede söz hep bu habis üze
rinde gidiyordu. 

. ~lhn babası olduğunu hepi .. 
mızın bildiğimiz Tevfik Bey: 

- Canım, diyordu Bu Am .. 
rikalılar da ne tuhaf adamlar! 
herkes altına rağbet eder. BUttin 
memleketler kağıt paralannı albll 
paraya yaklaşhrmıya çalışırlar. 
Amerikalaların paralan esasen al
tın ile baş haşa iken onlar dü· 
şürmiye çalıııyorlar, hem de inat 
ediyorlar. Bence Fransızlar haklı! 
her gün inip çıkan kağıt para 
ile iş görülemez. Her memlekette 
para altın olmalıdır. 

Ticaret ve borsa işlerine de 
akıl erdiren bizim katip Kamil 
Bey buna cevap verdi: 

- Bunda anlaşılmıyacak bir 
şey yok Bence Amerikalılar hak
lı. Onların paralan başka mem
leketlerin paralanna nisbetle ne 
kadar düşük olursa ihraç ettik
leri, başka memleketlere sattık
ları mallar da o nisbette ucuz. o
lacak. Ne kadar ucuz olursa 
o kadar çok satacaklar. Nakadar 
çok satarlarsa fabrikalan okadar 
çok İfliyecek fabrikalar nekadar 
işlerse Amerikadaki işsiz adam
lar o kadar azalacak bu suretle 
Amerika işsizlik buhranından 
kurtulacak .. 

Katip Kamil Beyin bu ince 
hesabına hepimiz hürmetimizi il
kin hep birden susarak izhar 
ettik. Fakat doğrusu o hesabı 
pek iyi anlıyamamıştık. içimizden 
biri nihayet dayanamıyarak: 

- Peki, dedi Amerikalılarm 
paraları kendi memleketlerinde 
de düşmiyecekmi? 

- Tabii düşmez. Memlekette 
amele yine eski gündelikle çalı· 
şacak. 

Bir başkası: 

- Amma, dedi, Amerikah
ların başka memleketlerden ala
cakları mallarm fiati de kendi 
paralanna göre yükselir .. 

Kamil Bey buna da cevap ' 
buldu: 

- Amerikalılar başka mem-
leketlerden mal almıyorlar. Onla
rın memleketlerinde herşey var .. 

dedi. 
Bizim Hacı Efendi akşamdan-

beri bu konuşmıya karışmamıştı. 
Hacı Efendi herşeyin künhüne 
vakıf alim adam olduğu halde 
bu konferans müsahabesinde sus-

Yaz kurslannın ikinci faydası 
dak muallimlerin biribirlerini daha f 
Y_a. ından tanımalarını, tecrübele-
ru~ı bkiribirlerine anlatabilmelerini 

. 
JSTER J'NAN iSTER İNANMA! 

masına hep şaşmıştık. Onun için 
°'\ Kamil Beyin cevaplan bitince, 

hep başlar Hacı Efendinin tara
fına döndü. Hacı Efendi: mu ·· k s· un ılmasıdır. 

lı k~l~e bu yaz kurslarına esas
i şe 1 e ilk defa bu sene baş
danı~or. Bu başlangıcın diğer 
b=~~- ere de teşmil edilmesi ve 

u un muallimlerin bir yaz kur
luna tAb• . ka ı tutulması, maarifimi-
z~n te imülü namına çok temen-
G rdilir ~İr yen!lik olur. Reşit 
d a ıp Be>:_ın maarıfe bu yeniliği 

e sokacagına şüphemiz yoktur. 

Gaz.ctcmizin muharrirler arasında açtığı anket oku
yanların dillerini ısırtacak rakamlar meydana çıkardı. 

Şimdiye kadar kazançtan hakkındaki suale cevap 
veren muharrirlerin ayda 300 ile 1000 lira arasında para 
kaz.andıkları görülüyor. İçlerinde senede beş bin liradan 
aşağı inen yok. 

Doktorların apartımanlarına çatan muharrirlerin 
onlardıın aşağı kazanmadıklarını gösteren bu iddiaları 
şu hakikatle karşıla;ıtırınız. 

. . Ahmet Rasim, Babıalinin en çok kazanan muharriri 
ıdı, parasız öldü. 

Mehmet Rauf, hayatının sonuna kadar yazı yaz.mı ya 
devam etti ve hayatı sa'yile kaz.andı. Fakat cenazesini 
bile kaldırtacak parası yo'ktu. 

Mahrnut Sadık, Babıalinin en velut muharriri idi. 
Fakat muhtaç bir vaziyette diinyaya gözünü kapadı. 

Bu hakikatler karşısında 1uulıarrir1erimizin kazanç 
iddialarına artık, 

iSTER /NAN iSTER iNANMA./ 

- Mademki benden soruyor
sunuz. Ben de size işin doğrusu
nu söyleyivereyim, dedi. Konfe .. 
ransm dağılmasına sebep Ameri
kalıların tefeci, faizci olmalarıdır. 

Herkes birbirine bakıştı. Hacı 
Efendi bukadar rabıtasız söz 
söylemezdi amma? 

- Biliyorsunuz ki, faiz haram
( Devamı 9 uncu sayfada ) 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

. ' 
9 Eglul Panayırı 
/Çin Hazırlık 

İzmir, (Hususi) - 9 Eylw pa
nayırı komitesi, Ticaret odasın
da toplanarak yeniden bazı ka
rarlar vermiştir. Komite, hergün 
toplanarak çalışmaktadır. Bütün 
posta merkez ve idarehanelerin
de kullanılmak üzere mektup 
zarflan üzerine (İzmir 9 Eylül 
panayırını görünüz} ibaresini 
ihtiva eden damgalar yaphnlmlf 
ve posta idarehanelerine tevzi 
olunmuştur. 

istanbul ve Bursadan da pa
nayıra iştirak edilecektir. Ora· 
daki mümessilliklere talimat ve• 
rilmiştir. r.evlet demiryolJarı ile 
Aydın, İzmir, Kasaba ve temdidi 
demir yollarında ve Devlet vapm· 
larında panayıra gelecek eşya 
ve yolculara en fazla miktarda 
tenzilat yapılması için teşebbüı· 
lerde bulunulmuştur. Birçok mü
esseseler panayıra iştirak için 
komiteye müracaat etmişlerdir. 
Bu meyanda inhisar idaresinin 
panayıra geniş mikyasta iştirak 
edeceği ve bunun için hazırlıklar 
yapıldığı haber alınmıştır. Pana
yırda doğrudan doğruya pera
kende satış ta yapılacağı için 
her taraftan büyük alaka gös
te.riJmektedir. 

T ekirdağında 
--- -

Güzel Bir Mehtap Tenez
zühü Yapıldı 

Tekirdağ (Hususi) - Halk 
ıpor birliği tarafından bir deniz 
gezintisi tertip edilmittir. Gezin
tiye hemen hemen bütün Tekir
dağlılar iştirak etmişlerdir. Ge
zintiye tahsis edilen vapur saat 
7 de Tekirdağından hareket et· 
miş, Ganos, Mürefte sahillerini 
takiben Anadolu sahiline geçil
miş ve Karabigaya gidilmiştir. 
Karabiga'da da Albnsuyuna gi
dilmiş, akşama kadar orada ka
lmmıf, dönüşte bir de ıJehtap 
alemi yapalmıştır. Vapurda ince
aaz ve cazbant bulunmakta idi. 

Tirede Feci Bir 
Kamyon Kazası 

Tire, (Hususi) - Maltepe kur
binde lzmir şosesi üzerinde bir 
kamyon bir deveciyi ağır surette 
yaralamıştır. 

Tire - İzmir arasmda eşya ve 
yolcu nakleden kamyonlardan 
şoför Ömer Efendi idaresinde 
bulunan kamyon İzmire giderken 
Maltepeden Tireye doğnı gelmek
te olan bir deve katarına rast
gelmiş, kamyonun gürültüsünden 
develer ürkmüş, deveci Oba köy
lü lsmail Ağa develeri yol hari
cine çıkarmıya çalışırken kamyo
nun altında kalmış, ümitsiz bir 
halde hastaneye kaldınlmışbr. 

Konya, da 
llkmektep Tal ebeleri için 

Bir Kurs Açıldı 
Konya (Hususi)- Halkevinde 

hergün öğleden evvel ferdi nıhi
yata ait koııf eranslar verilmek-
tedir. Bu konferans)aıa bütün 
ilkmelrtcp muallimleri iştirak ede
ceklerdir. Bu konferanslar bir 
kurs halinde devam edecektir. 

Kursta Dr. Sami İhsan, E. 
Hamdi Beyler konferanslar vere
ceklerd.il'. Kurs 8 gün devam 
edecektir. 

SON POSTA 

Salda Agval&ğın umumi manzarası. Solda hokkabaz numara gapıgor 
Ayvalık ( Hususi ) - Son se· 

nelerde şehrimizde sabunculuk 
çok l terakki etmiştir, Şimdi de 
gayet büyük bir sabunhane inşa 
edilmektedir. Zeytin mahsulü bu 
sene ümidin fevkinde iyi olmuştur. 
Ayvahk iki seneden beri en nefis 
tütün mahsulünü yetiştirmiye mu .. 
vaffak olmuştur. Maamafih tütün 
fiatlerinin çok düşük olması do
layısile tütün 2eriyatı pek azdır. 

Bit liste Bir 
Kadın Cambaz! 

Bitlis (Hususi) - Burada bir 
kadın cambaz numaralar yapmak
tadır. Şehrimizde kadın bir cam .. 
bazın bulunması büyük bir alaka 
ile karşılanmıştır. Çünkü şimdiye 
kadar halkımız kadın cambaz 

görmemiştir. Cambaz Fatma Ha
nım babası Halil ve küçük kar~ 
deşi Hüseyin ile birlikte çalış
maktadır. 

Güdül' de 
Eski Medeniyetlere Ait 

Kıymetli Eserler Var 
Güdül, (Hususi) - Kasabaya 

20 dakika mesafede Kırnır çayı 
yamnda rüsubi kayalıklar içinde 
evvelce birçok insanlara mesken 
olmuş inlere tesadüf edilmekte
dir. Bu inlerin bazılannda uzun 
ve dolambaçlı dehlizler vardır. 
inlerde taraçalara, taştan kapılara 
ve dolap şeklinde oyuklara tesa
düf edilmektedir. İnsan elile 
işlendiğine şüphe olmayan bu 
yerlerin bir kısmında da hala 
tazeliğini muhafaza eden sıvalara 
tesadüf edilmektedir. Buralarda 
ikamet edenlerin Türkler ve Eti
ler olduğu muhakkak addedil
mektedir. Buralarda yapılacak 
tarih tetkiklerinde mühim neti
celer alınacağı şüphesizdir. 

Ayvalığın en mühim derdi su- kesire giderken Havran kazasına 
suzluktur. Şehire su getirmek uğradık. Burada garip bir zenci 
için 44 bin lira sarfı icap etmek- var. Günde 3-4 okka rakı içmek· 
tedir. Halbuki Belediyenin sene.. tedir,sigarayı da bumunda niçmek-
lik bütçesi 41 bin liradır. Maa- tedir. Bilhassa sekiz on sigarayı 
mafih Belediye su işini de hallet birden burun deliklerine yerleş-
için çalışmaktadır. Şimdi Ayva- tirmekte ve bu suretle içmekte-
lıkta Belediye tarafından gayet dir. Elinde bir dümbelekle do-
güzel bir hal yapbrılmaktadır. laşan ve şarkı söyliyerek geçinen 

Mıntaka birincilikleri kafile- bu yarı meczup adam hayatını 
sine dahil olarak sprcularla Balı.. böylece kazanmaktadır. - lf 

Temennilerde Bulunmak Üzere Malat
yadan Ankaraya Bir Heyet Gitti 

Malatya ( Hu
susi ) - Beledi
ye, Fırka, Tica 
ret Odası men· 
suplarının iştira

kile yapılan iç
timada su, lise 
ve hastane me
seleleri hakkın· 
da teşebbüsatta 
bulunmak için 
Ankaraya bir 
dilek heyeti gön
derilmesine ka
rar verilmiştir. 

Heyete belediye 
namına Naim, Malatganın Elaziz cadde.inin umumi manzaTası 
fırka namına Vehap, Ticaret muvaffak olunduğu takdirde bu 
Odası namına Mümin ve Fırka para ile İsmetpaşa caddesinin 
reisi Osman beyler iştirak ede- lağım ve Csu işi hallledilecektir. 
ceklerdir. Ankarada Divriki - Sıvas hattı .. 

Belediye reisi Ankarada ayrı- mn Malatyamn içinden geçmesi 
ca 100 bin lirahk bir istikraz için de teşebbüsatta hulunula-

aktine çalışacakhr. Bu istikra7.f .... c.a•k•t-ır_. ------

• ' lzmit te 
Hamidiye Köyünde Güzel 

Bir Köy Bayramı 
İzmit (Hususi) - Hamidiye 

köyünde bir köy bayramı yapıl
mışbr. Bayrama İımit'in birçok 
maruf simaları iştirak etmiştir. 
Köyde bayram münasebetile 3 
tak kurulmuş, izmit'ten gelenler 
büyük bir misafir perverlikle 
istikbal edilmişler. Merasime 
memleket bandosu da iştirak et
miş, milli havalanmız çahmrken 
bayrak çekme merasimi yapılmış, 
köyün en ihtiyar adamı olan 
Recep Ağa tarafından köy mey .. 
danına renkzedilen yüksek bir 
direğe bayrak, merasimle çekil
miştir. 

Bundan sonra milli oyunlar 
oynanmış, pehlivan güreşleri ya· 
pılmış, bu meyanda 6 sene içinde 
herbiri ikizer doğan 12 çoçuk 
babası lsmail pehlivan herkese 
meydan okumuştur. 

Halkevi köycülük şubesi İhsa
niye nahiyesi dahilinde 18 köyde 
bayrak çekme merasimi yap-
mıştır. 

Akşehir' de 
Şarlak Suyunun Boru 

F erşiyatı Bitiyor 
Akşehir (Hususi) - Şarlak 

suyunun boru ferşiyah nihayet 
bulmak üzeredir. Top yeri deni
len dağ eteğinde yapılacak olan 
büyük deponun temel atma me
rasimi yapılmıştır. Merasime şe

hir bandosu da iştirak etmiş, kur
ban kesilmiş, nutuklar irat edil
miştir. Şarlak suyunu yakında şe
hir çeşmelerinde İçmek kabil 
olacaktır. 

I 

Geredede Hayat Çok Ucuz 
Gerede (Hususi) - Kazamız

da diğer senelere nisbetle hayat 
çok ucuzlamıştır. Halis tereyağı 
65 - 70 kuraşa peynir 30, yoğurt 
5, kuzu eti 25, sığır eti 15, bü
tün bir kuzu 100, kabak, fasulye 
kiraz, dut soğan beşer kuruşa 
sablmaktadır. Bir karasığır 10- 15 
liraya satılmaktadır. Buna rağ· 
men şeker pahalıdır. Bir okkası 
80 kuruşa sab]maktadır. 

Temmaz 9 

Fransa Ve MUstemlykatında 
TUtUn MahsulU 

Cemiyeti Akvamın neşrettiği 
istatistiklere göre Fransa ve müs
temlekatında l 930 senesinde tütün 
ekilen saha ve isb1ısal edilen 
tiltün miktan şudur : 

1.Ubaal olunan Ekilen aatılı 
miktar ton hektar 

Fransa 31400 lGüOO 
Cezayir 19800 23000 
Tunus 600 400 
Madagaskar 8400 ı:JOOO 
Hindiçin'i 12000 lWOO 

Y ekfuı 72200 6fi ıoo 
Bu miktara Fransa mandası 

albnda bulunan Suriye Lübnan· 
da yetişen 3200 ton ile Kame• 
run' da istihsal edilen 87 ton 

ilave edilince 1930 senesinde 
Fransa ve müstemlekabnda yu-

varlak hesap 75 bin ton tütün 
istihsal edilmiş demektir. 

Fransada her sene bir az 
artmak suretiJe çoğalan yerli tü
tünün miktarı rejinin alabileceği 
ve işleyebileceği miktarı geçmiş 
olduğundan idare bu sene tütün 
ekilme müsaadesi vermekte gayet 
mümsik davranmıştır. Fakat bu 
imsaki yaparken Fransada şimdi-
ye kadar tütün ekmı'Jt alışmış 
olan eyaletlere verdiği müsaa
deyi kısmış ve tütftn ekmeyen 
eyaletlere birer miktar müsaadf 
vermiş ve bazılanna hiç verme· 
miştir. 

Bir Katil idama 
jf ahkiim Oldu 

Babaeski (Hususi) - Çengerli 
köyünden Mehmet Ali isminde 
birisini öldüren ayni köyden Mu
rat Kırklareli Ağır ceza mehke· 
mesi tarafından idama mahküm 
edilmiştir. 
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' Temmuz SON POSTA 

(Siyaset Alemi l 1 

]aponya'da 
BARİC:I TILOBArLAB 

İştiha Gün 
Geçtikçe Artıyor 

Sovyet Rusya ile Japonyanın ara
sında yine~yürümeyen bazı feyler var. 
Geçende, Kamçatka sahillerinde Rus 
sahil muhafızJan tarafından öldürüJ
~ükJeri iddia adilen üç Japon balıkçısı 
ıhtilafından sonra Şarki Cin demir
yolu müzakere•i de çetin bir safhaya 
ırirdi. Japonlar, bu ıimendiferle bera
ber Sovyet Ruıyanın sahil eyaleti 
denilen arazi parçasile Vlidivostok 
harp limanını, Sahalin adasını ve 
Kamçatka yanmadasını salın almak 
iıtiyorlar. İlk defa böyle bir teklif 
karşısında kalan Ruslar, t•tırır gibi 
olmutlardır. Zira, Japonlann bu de
rece iştihalannı artıracaklarını zan
netmiyorlardı. Japonlar ise bu talep
lerine esbabı mucibe olarak fU mü
lahazaları ilave ediyorlar : 

" Vlidivostok limanı eski ehem-
111iyetini kaybetmittir. İçeri Rusya ile 
ınuvasaleıinin güç temin edilmesi, 
bu hususta baılıca amildir. Binae
naleyh bu limanın Japonyaya aatıl
muı Rusya için bir zıya sayılamaz. 
Diğer araziye gelince: Mançuride 
büyük menfaatler kurmuı olan Ja
ponya, lngiltere'nin Hindistan'da 
yaptıj'ı gibi Mançuri'yi tecrit eden 
elveritli bir çember çizmesi muva
fıktır. Mançuri'nin emniyet altına 
alınması maksadile Japonya tarafın
dan istenen bu arazi, Rusya için 
elzem değildir. " 

japonlann bu yeni iddiaları, sade
ce bir manevradır. Her ıeyden evvel, 
bu tekliflerile satın almak istedikleri 
Şarki Çin şimendiferinin fiatini 
dütürmek iıtiyorlar ve bu şayialan 
çıkanyorlar. Bu münasebetle Sovyet 
ıazeteleri Stalin'in vaktile söylemiş 
oldutu ıu cümleyi hatırlatmakta
dırlar: 

" Sovyet Ruaya'nan yabancı hiçbir 
toprakta g'?_zü yoktur. Sovyet top
raklarına goz. dikenler için istedikle
rini alabilmek ancak kuvvet kullan
makla mümkündür • ., 

Bu cevap müphem değildir. 
: ürey) n 

Tayyareci Mattern Bulundu 
Nevyork 8 - Tek başına devri 

ilem seyahatine çıkmıı iken birkaç 
rüodenberi kaybolan ve bir türlü 
bulunamıyao tayyareci Matten, niha-
yet İngiliz Kolombiasında bulunmuı
tur. Mattern'in mümeasilleri, dün 
fU telgrafı almıtlardır: "Sağ ve salim 
olarak Sibiryada Andirdeyim" 
Harp HAii Devam Ediyor 

Asomjsiyon 8 - Bolivya - Para
auvay harbi bütün tiddetile devam 
etmektedir. Parapvaylılar, Bolivya
lıların üç hücumunu püakürtmütler
dir. Bu kanlı mücadelede SOO Boliv
yalı ölmüttür. 

Bir T•JJ•r• rekoru 
Batavya 8 - MolUaon'in kurduğu 

Avusturalya - ingiltere rekorunu kır
aıak tetebbüaünde bulunan Jimmi 
Vod dün Batavyaya geldi. Ve Singa
pura hareket etti. 

Doların Düşüş Rekoru 
Konferans Nazari Bile Olsa Çalışmıya 

Devam Edecek Demektir 
londra 8 - İngiliz Maliye Nazırı 

M. Çemberlayn, albn mikyaaına bağlı 
devletlerin para istikrarı hakkında bir 
takrir vermiıti, 15 devlet bu takrir 
aleyhine rey vermiştir. Bu devletler 
ıunlardır: Avusturya, Belçika, Bulga
ristan, Fransa, İtalya, Almanya, Lit
vanza, Hollanda, Polonya, Romanya, 
İspanya, İsviçre, Çekoslavakya, Türki
ye, ve Yugoslavya. Bu devletler 
iıtikrar temin edilmesi lüzumunda 
ısrar etmiılerdir. 

Buna mukabil 25 devlet, konferan
sın bütün para işlerini tetkik etmekte 
devam etmesini istemittir. 

Netice, İngiliz Başvekili M. Mak
donald için bir zafer telakki edilmek
tedir. Çünkü konferans nazari bile 
olsa çalışmıya devam edecek demektir. 

Ruzveltln Projeel 
Vaşington 8 - Hükumet az.asile 

iki defa görüşen M. Ruzvelt Londra
daki Amerikan heyetine dünya fiatJa
nnın yükselmesi hakkında noktai 
nazarını tavzih eden yeni bir talımat 
göndermiye karar vermiştir. 

M. Ruzvelt bu yeni yükselişin 
Londra konferansının yegane gayeai 
olması kanaatindedir. Ve bu yükseltme 
planı için londradaki heyeti mur ah
hasalann ekseriyetini kazanacağını 
ümit ediyor. 

lfalzlll1n Azallllmaaı 
Landra 8 - Fransız murahhas 

heyeti yeni bir tali kamisyon teşkili 
için bir teklifte bulunmuştur. Teklif
te işsizliğin azaltılması için umumi 
hizmetler yaphnlması ve daha baıka 
tetblrler ahnmuı i.stenmektedir. 

Franeız - lnglllz A~rlf ılı 
F ranaız Maliye Nazıra M. Bonne 

muvakkat letbirler tali komiayonun~ 
da beyanatta bulunarak, istikrar hu· 
ıuıunda İngiliz noktainaunna hay
ret ettiğini söyliyerek demiıtir ki: 

- Çünkü iki devlet arasında tim
diye kadar bir anlaıma vardı. Fran-
sanın vaziyeti detiımemiıtir. 

M. Bonne, Amerika murahhas he
yetinin muvakkat istikran kabul et
titini ilive etmiıtir. 

Doların ou,u, Rekoru 
Londra 8 - Dolar düıme busu

iıunda yeni bir rekor yapmıf ve bir 
lngiliz liraai 4,74 e kadar düımüftür. 
Aıman Mur•hhaaının 119pnab 

&erlin 8 - para itleri komitesinde 

Par•ların Oanaı 1 
•• - · ET 

mr L& 

M. Litvinof'un Beyanatı 

Konferanslardan Meşkôk 
Neticeler Beklenir 

Earis - Rusyamn Parla sefiri ı 
M. Dogalevski tarafından, Rus Hari
ciye komiseri M. Litvinof şerefine bir 
ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette Fransız Baıvekili, Fran
nz Hariciye Nazın, Türk Hariciye 
Vekili hazır bulunmuıtur. M. Limnof 
Rusyanın harici aiyuetinden bahaede
rek: " Siyasetimiz.in mihveri sulhtur 
ve daima sulh olacakbr ,. demiftir. 
M. Utvinof, memleketinin hudutları 

Alman murahhası fU beyanatta bu
lunmuıtur: 

- •AJmanya kambiyolann aiiratle 
iatikrar ettirilmesini çok deterH bir 
tedbir saymaktadır. 

.. Murahhas heyetlerin ekseriyeti 
para itleri aahaaında bupakü prt
lar içinde faydab •urette çalqalabile
cejini unıyorlana Alman marahlaa• 
heyeti para komiteainin mesai.U.e el 
birlitile çalıfm• zihniyeti claireainde 
iftirake hazar bulunmaktadır." 

haricinde biç bir toprakta gözü ol
madıtını aöyle.miş ve 11 mütecavizin 
tarifi,, hakkında imzalanan mukave
leye diğer devletlerin de iştirak ede
ceklerini ümit ettiğini ilave .etmiştir. 
M. Litvinof Fransız - Rus doatlutun
dan balulettikten aoara demiftiıfld: 

" Halibazarda faaliyette bulunan 
nya faaliyetleri durmUf olan beynel
milel konf er analardan İlncak metkuk 
bir takım neticeler beklenileceji 
kanaatindeyim. Fakat bu konferans
lara batlamlan ümit ne kadar küçük 
i.se .Wbua ye uudelitin muhafuaaın
da alikadar olan Te beynelmilel aer
ıüzeıtlerin önüne geçmek iatiyen 
devletler arasında birlik vücuda ge
drilmesini latibdaf eden mesai o ka
dar bGyilk olmak ieabeder. 

Sovyet hükumeti eauea dünya 
ikbut konferansından birıey bekle
miyordu. Bununla beraber konferansa 
elinden ıelen yardımı yapmıttır. ---.................................................................. .. benzer vak'aları gördükçe mem

leketin bir öz evlidı olduğunu 
diifünerek kendisinin de ayni hi
mayeyi göreceğinden tüphe et- 1 

Maarif Nezareti Parise beş 
talebe göndermiye karar vermişti. 

Fakat bu haber meydana çı
kınca okadar iştahla göründü ki 
Nazar da, Nezaret erkanı da 

Dünkülerin Romanı 
Edebi Roman 

Burhan Cehit 4 

Üçü de Darilfünunun son sam
hnda idiler, 6ç6 birden ozaman 
çıkan Uç gazetede çömezliğe baş· 
larnıılardı. 

Cemil Hakkıyı çahşbğı gazete 
ınıtihanlarım bitirince Anadoluda 
uzun bir tetkik 1eyyabatine çıka
racakb. 

Ahmet. Reşit bir yolunu bulup 
Avrupaya gitmek istiyordu. 

Patron bunu \•adeder gibi 
olmuştu. 

O memleketteki gürültülü ha
yatın her ne şekilde olursa olsun 
durulacağını zannediyordu. Bu 
kadar kalabahk ve muhtelif siyasi 
~avalara ayrılmış bir meclis, her 
ış.~ elini uzatan bir siyasi cemiyet 
nufuzu kalmıyan bir saray \: e 
~er biri bir tarafa çeken muhte
lif unsurlara ait teşekküller için
de devlete ciddi bir istikamet 
v~rmek imkanı olmadığım hisse
dıyordu. 

. Her halde imtihanJan bitirince 
bır kolayım bulup Avrupaya tah-

sile gitmekle hem bu devri 
uzakta geçirmiş hem de ihtiyacı 
olduğu şeyleri öğrenmit. mede
niyet alemini tanımı, ve tatmış 

olacaktı". 

Gazetedeki vazifesine devam 
etmekle beraber kalan iki imti
hanına da çahştı. 

Bir hafta içinde her iki dersi 
de bitirdi. 

Bu fikrinden arkadatlarma 
bahsetmemişti. 

Yeni devrin sivrilrniye ba.şh
) an erkanı soylannı soplarını ka-
yırıyor yaşlıları yüksek makam
lara yerleştiriyor, Gençleri Av-
rupaya gönderiyorlardı. Mektep 
arkadaşlarından haylaz tenbel bir 
Süleyman vardı ki nazırlardan 
biri dayısı olduğu için mektebi 
bitirmeden Maarif nezareti hesa
bına Belçikaya tahsile gitmişti. 

Sonra mektebin geçen seneki 
meı.unlarmdan bir Ermeni genci 
de Ziraat nezareti hesabına 
"Liyon,, a tahsile gönderilmişti. 

Ahmet Reşit bu ve buna 

miyordu. 
Bir hafta sonra idi. 
imtihanlar bitmifti. Ahmet 

Reşit artık bütün vaktini matba
ada geçiriyordu. Aldığı Mektebi 
mülkiye diplomasa ona birçok ıeyler 
vadediyordu. Arkadaşları arasın
da doğrudan doğruya kaymakam 
olanlar, Babıali kalemlerine yer
lefCDler, nahiye müdürlüklerine 
gidenler, hariciyede •azife alan
lar pek çoktu. Fakat o kendisini 
daima aynı mah çıkaran bu ma
kinalara kaptırmak istemiyordu. 
Yaşadığı iklimden daha başka 
alemler olduğunu, hayata daha 
kuvvetli cihazlarla girmek icap 
ettiğini anlamıştl. 

Bir gün ' patrona eski bahsi 
tekrar açb.f 

- Arupaya gitmem için ça
lışacağınızı vadetmiştiniz üstat. 
Maarif beş kişi gönderecek, Na
zıra söylermisiniz. 

O sırada fırka ve cemiyet iş
lerile pek yorulan patron acele 
acele cevap verdi: 

Tabii, tabii. Na21ra ıöy-
lerim. 

şaşırddar. Talip çoktu. Herkes 
bir taraftan iltimas, tavsiye geti
riyordu. Mekteplerden 'kovulan, 
tahsilini yarıda bırakıp Sultanah
met kahvelerinde sürten, bir 
kaleme girip terfi için sıra bek
liyen birçok gençler mahallelerine 
komtu gelen bir meb 'ustan, da
yılanmn kızına alan bir cemiyet 
azasmdan, teyzelerinin enifteainin 
baldızım tutan bir mibtqardan 
tavsiye mektuplan kopanp Maa
rife kotuyorlardı. 

Ahmet Reıit bu kadar faaliyet 
arasmda maksadma eremiyeceğini 
anladı. 

Gazeteye üatüste; ! birkaç ma
kale yazıp Avrupaya g6nderile
cek talebenin imtihanla, müsaba
ka ile seçilmesi fikrini ortaya 

atta. 
Böyle olursa o tomar tomar 

tavsiye mektuplanrun kıymeti 
kalmıyacakb ve Maarif idaresi 
de bu mütkül işten kurtulacaktı. 

Bu yazalar üzerine maarifte de 
bir hareket göründü. Müsabaka
dan bahsedilmiye başladı. 

Sayfa S 

Gönül işleri 

Kızlar 
Taarruza, 
Geçiyorlar! 

] 

Şimdiye kadar bizim bildiği· 
miz aşk ve izdivaç işlerinde erkek 
daima teklif edici vaziyettedir. 
Kız sever, fakat aşkım bin bir 
kayit ve ihtiyatla izhar eder. 

Halbuki son zamanda kadın· 
ların bu sahada erkekleri geçtik· 
leri. anlaphyor. Dün karilerimclea 
aldığım bir mektup bize bu ha· 
susta bir fikir verebilir. Bu kari 
diyor ki: 

" Spora çok meraklı bir gen
cim. Cuma, pazar ve çarıuba 
günleri futbol sahasına giderek 
idman yaparım. 

Bir gün sahaya civar evlerden 
birinden bir çocuk geldi. Beni 
evden istediklerini söyledi. Tered
dütle çocuğu takip ettim. Kapı
da beni 18 yaşlarında güzel bir 
kız bekliyordu. 

- Ne istiyorsunuz, dedim. 
- Buyurun içeri, konupbm 

dedi. 
içeri girdim, beni bir koltuğa 

oturttu ve karflme geçerek ~ 
latmıya başladı. Beni her gliD 
pencereden idman sahasında ek
zersiz yaparken görüyormuı. Sev
mişmiş. Nihayet hissini sakbya• 
mayacak bir bale gelmiş ve bu
günkü küstahhğı yapmaya cesaret 
etmiş. 

- Sen de beni seviyor musun? 
- Evet. 
- Öyle ise evlenelim. 
Az daha aklımı kaçıracaktım. 

Ne oluyorduk. Bu kız kimdi, be
nimle niçin evlenmek istiyordu, 
şaşırdım. 

- Biraz düşüneyim, dedim. 
- Hayır, dedi, mutlaka ey• 

lenmcliyiz. Ailem lstanbuldadır. 
Beraber oraya gideriz. Sana orada 
bir İf buluruz. 

Gtiç halle yakamı kurtardım 
ve kendimi sokağa dar atbm. 

Bu garip hidiseyi izah ede-
medim. Sizden sormıya karar 
verdim. Siz nedeniniz?" 

'felmih 
Ben ne diyeceğim. Sadece 

hayret, tammadığımz, sizi evine 
çağıracak kadar hislerine mağltp 
bir kızla evlenilmez. herhalde. 

• Pnngaltıda S. Hanıma: 
istediğiniz. adresi bilmiyoruz, 

o adamı bnımıyoruz. 
HANIMTEVZE 

Ahmet Reşit artık vaziyetten 
emindi. 

Meşrutiyet devri gelmifti, artık 
herkes hakkım anyabilir ve biJsi
ye, kabiliyete yer verilirdi. 

Genç muharrir bunu arkadq
Jarile münakap ederken israr 
ediyordu: 

- Devlet fedakirhk ediyor, 
kendisine hizmet edecek istidada 
malik talebeyi Avnapaya gönderi 
yor. Herhalde açalacak mlisaba
kada kabiliyetler kendini g6s 
recektir. 

Cemil Gakkı buna pek ina
mmayordu: 

- Geçen sene böyle bir feY 
olmadı. Yolunu bulan gitti! Di
yordu. 

Üç gün sonra maarif haberle
rini getiren muharrir Ahmet Re
şide havadisi verdi : 

- Nazarın emrile Avrupaya 
gidecek talebe intihap edilmiş. 

- Kimler? 
Arkadaşı bir kağıt uıattı. 
Ahmet Reşit bu listede kendi 

ismini göremedi. Yalnız müracaat 
edenlerden ikisinin dün darülfü
nunu bitiremeden hariciyede birer 
memuriyete geçmiş olan mensup
ıa rdan olduğunu anlam 'Ar-. ... ,, 
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:ı Dünya Hddiselerl 

Meşgaleler ini 
Söglemigen 
Giizel Esmerler .. 

Güzellik miisabakalarma karşı 

1.1 • p 1. . . bütün dünyanın 
arıs o ısı-
. 

1
. k .

6
. vicdanında hasıl 

•un., a 1 ıne olmıya başJıyan 
Ugrodd ar al<sülamel, yeni 

tezahürler göstermiye başladı. 
İlk evvel bir propaganda ve bir 
ticaret vesilesi addolunan bu mü-
sabakalar zamanla tereddiye uğra
dı. İşin içine, bittabi, bir takım 
ahlaksızlık ht>sapları g:irdi, gün 
geçtikçe rağbeti kaybetti. Geçen 
hafta Pariste yapılan ve " Esmer 
erkek giizeh ,. miisabakası deni
len garip teşçbblis te umumi bir 
protesto uyandırdı. Bu müsaba
kayı tertip edenler, bi\tabi, hiçbir 
saat ve) a milli menfaat gayreti 
gütmüyorlaı dı. Sadece 6ir takım 
y~kışıklı cıkeklc:ri toı:hyararak 
bunların etrafında sııı:rı zayıf 
kadınlan biriktirmek gc.yesini 
takip ediyorlurdı. Böyle bir top
lantı büyük kazanç teuıin edebi
lirdi. Nitekim etti de .. Fakat işin 
çığırından çıktığım görenler, hü
kümet müdahalesini istemiye ka
dar meseleyi büyüttüler va haklı 
olarak Paris polisi bu işe par
mağını bastı ve gördüki, müsa
bakaya giren ve " Yakışıklı 
esmer,, ünvanım almak isteyeler
den hiçbirinin açık alınla itiraf 
edilebilecek bir meşguliyeti yok-
tur. Bunu öğrendikten sonra, 
artık, siz, bu nevi müsabakalar
dan varın, hayır umun. 

• 
Rayhiştağ meclisini yakmakla 

ittiham edilen Felemenkli 

. arkadaşının mu-
Bir Hukuk 1 Lippe ile üç, dört 

Me$e lesı hakemesi bugün-

lerde görülecektir. Bunların ka
fi derecede kuvvetle müdafaa 
edilemiyeceğini iddia eden ecne
bi Sosyal demokrat fırkaları, 
Fransanın başlıca üç avukatını 
Berline gönderip mahkemede 
hazır bulundurmıya karar ver
mişlerdir. Bu avukatlar M. Kam
pindıi, M. T orres, M. Moro-Giaf
feridir. Fakat bu münasebetle 
ortaya bir müşkül çıkmıştır. Ec
nebi bir avukat bir Alman mah
kemesinde, bir maznunun mü
dafaasını yapabilir mi, yapamaz 
mı? Bazı hukukçuların iddiasına 
göre yapamaz. Bazılanna göre 
ise yapabilir. Bu meseleyi, büyük 
Alman Laypzig mahkemesinin 
kararı halledecektir. Çünkü bu 
avukatlar, en yüksek Alman 
hukuk mercii olan Laypzig mah
kemesine müracaatla mütlaasım 
sormıya karar vermişlerdir. 

* Bundan tam üç yüz sene 
evvel, yani 1633 senesinin 

__ G_o_l_il_t1_n_i_n_1 22 haziranında 

• • meşhur GaJile 
Yemını müebbet hapse 

mahkiim edilmişti. 69 yaşına ba
san ve elleri arkasına bağlanan 
bu muhterem ihtiyar Roma engi
zisyon !Dahkemesinin önüne geti
rilmiş ve diinyanın hareket halin
de bulunduğuna dair yapbğı keşfi 
şöyle inkar etmiye mecbur edil
mişti: 

" Ben, Galile, zihnimde inci-
lin saydığı aziz insanların isim
leri bulunduğu halde dünyanın 
döndüğüne dair olan batıl ve 
mel'un kanaati reddettiğimi be
yan ediyorum. ,, 

Maamafih Galile, bu yalan 
yeminden sonra ayağa kalkarken 
dudaklarının arasından mırıldan
mıştı: 

" Halbuki döndüğüne emi-
nim .. 

İşte bu hatıraya hürmeten 
şimdi, Galile için dünyanın en 
biiyük heykeli yapılacaktır. 

Allah başımızdan eksik etme
sin .. Rasathaneci Fatin Bey, bize 
hergün birçok yıldızları yaklaş-

tırdığı halde.. şu Kandilli ile Ra
sathaneyi biribirine bağlıyamadı, 
gitti .. 

Eğer bir gün, benim gibi 
saf dillik eder de, Rasathaneye 
çıkmak isterseniz vay halinize ... 
Çiinkü daha Kandilli iskelesinden, 

İstanbul un Köşebucağı 

-
da şakrak kuşların sesi vardır. 
Serin ve kokuJu bir riizgar, dur-
madan eser. 

Fatin Bey bir aralık bana 
dedi ki: 

- Görüyorsunuz ya herşeyi

miz güzeldir. Burası yalnız rasa
tane değil, ~yni zamanda İstan
bulun en güzel bir yeridir. Fakat 
bu cennete ulaşmak için şöyle az 

nün kaç saatı güneşli geçtiğini ve 
ne kadarının güneşsiz olduğunu 
zapteder. Sonra şu, cam tüpler 
de rutubetin derecelerine mah
sustur. İstanhul havasının bütün 
mukadderatı şu bahçe içinde 
gördüğünüz aletlerle zaptedilir ... 
Ha, bu da ... 

Kemal Bey huyuna anlatıyor .. 
ne ısblah, ne ıstılah!. Birini zap
detmiye çalışırken, bir başkası 
geliyor ve bittabi siz mektep sı
ralannda birkaçını işittiğiniz bu 
kelimelerde cahil kalıyorsunuz ... 

Eğer çallı birgün buraya ge
lir de, bu ~en bahçesini görürse, 
mutlaka mutlaka: 

Bir ufa bahı•d~lim gel fU dili natada 

Diye çöküverir.. Çünkü bo
ğaz burada bir hayaldir .. ve bü
tün şu karşı sahillerde periler uçu
şur, durmadan akan sular insana 
uzanıp gerinmek, başını tatlı mel
teinlerle uyuşturmak arzularını 
verir ••. 

R•-~alhanenin meieoroloji bintuı 

- Şu aletlerle de rüzgarların 
tazyikini ve seyrini zaptederiz .. 
mesela bakın, şu yuvarlak kagıda 
saat be saat bir takım çizğiler 
çizilmiştir.. işte bunlar rüzgarın 
istikametidir • oıribirine uymıyan hava raporları 

gibi, yanlış yollar tarif ederler. 
Saatlerce, güneşin kızgın ala
yında yine, bayır, yokuş çıkar, 

durmadan yol yüriirsünüz .. 

Allah İstanbuJun havalarını 
daima güzel yaratsaydı, zelzele
den, fırtınadan, boradan ve yağ
murdan muaf olsaydı, acaba 
Rasathane neye yarardı? Evet, 
ben bunu merak ettim, bu koca 
şehrin yüzlerce tepesinden en 
güzeline kurulan Rasathane ne 
olurdu·? 

Uzun uzun düşündüm, taşın

dım ve şuna karar verdim : 
Bütün Boğazı kucağına alan, 

İstanbula fettan bir bakışla ba
kan, çamlı, ıhlamurlu ve defne 
ağaçlı tepe, modaya müptela 
kadınların mükemmel bir ıslah
hanesi olurdu !.. 

* 
Fen fakültesinde okuyan Ha-

nım kızlarımızın kulakları çın

lasın ! .. 
Ben saatlerce çakıltaşlı, ıslak 

topraklı yolları dolaşıp Rasatha
neye geldikten sonra, Fatin Beyi 
şöyle gördüm: 

Laboratuvarın önündeki düz
lükte, birkaç kişi ile beraber 
bir şeyler mıhlıyordu. Sırtında 
solmuş bir ceket, başında kül 
rengi bir kasket vardı. Beni ilti
fatla karşıladı, karşılıklı küçük 
bir çiçekliğin ortasına oturduk. 
Bahis matbuattan, neşriyata ve 
tarihe intika etti. Fatin Beyin 

...:: 
içtimai bahislerdeki vukufu ve 

nazariyeleri o kadar kuvvetli ki, 
insan bunları lezzetle dinliyor .. 
Türk camiasında varlığın ve sey
yiatın nasıl tuhaf birer seyir ta
kip ettiğini, bugünle yarının nasıl 
ayrı ayrı mecralar üzerinde yü
rüdüğünü anlatıyor ve ben zevkle 
dinleyorum. Rasathanenin burası 
bir cennettir. Boğaz bütün gü
:ıelliğile önünüzdedir. Çiçekler ve 
yeşillikler dört tarafı sarmıştır. 
Yuvarlak yapraklı &enç ağaçlar-

muntazam bir yol olmalı değil mi? 
Fatin Beyin hakkı vardı. in

sanlar da böyle değil midir? Cen
nete kavuşabilmek derdile dün
yada en büyük ıstırabı ve acıyı 

çekmezler mi?. Bu ıstırap v acı da 
" ölmek ,, değilmidir?. 

Evet, her cennet aşıklısı gibi 
dün ben de ölmüş bulundum .. 
çünkü Rasathane cennetine ka-

Mini mini bahçeyi geçtikten 
sonra, daha ziyade köşke benze
yen bir binaya girdik.. burası 
rasatanenin meteorologiesidir. Bi
nanın içi öyle zarif ki... Sağdaki 
oda telsize mahsusdur.. soldaki 
odada yığınla saat vardır .. ve bu 
saatler de dolaplar içinde saklı
dır. Eğer bu dolaplarda hararet, 
bir katre değişse yelkovanlar 

Rtuoli:tınenin meteoroloji balıçesl 

vuşnıak için, bir saatlik inişli pusulayı fqırbrlar.. derhll bo-
yokuşlu yol yürüdüm ve bittabi :ıulurJar.. bunun için, buraya ay~ 
camm da çıktı!.. rıca bir tevazün aleti konmuştur 

lf. ve içerki bava soğuyunca veya 
Fatin Bey müthiş yorgunmuş: ısınınca derhal tabii vaziyete 
- Sizi ben gezdirmek ister- sokulabilir. 

dim amma, halim yok, dedi. Ser- Meteoroloji binasından çıktık-
de ihtiyarlık ta olunca beni mazur tan sonra, yavaş yavaş dik bir 
görürsünüz değil mi? •. Sizi Kemal toprak bayırı hrmandık. ve yeni 
Bey gezdirsin! Rasathanenin her yapılan Sismografya binasına gir-
köşesi Fatin Beydir.. gözünüzü dik ... Bu bina siıin bildiğiniz gi-
hangi teleskopa uydursanız, hangi bi bir kat çimento, iki düzüne 
barometroya veya saate baksa- tahta, bir sürü de çividen yapıl-
nız baksanız, orada Fatin Beyi mamıştır. Bu adeta mimarinin 
görürsünüz.: Bütün bu tepe Fa- bir üzüntüsüdür .. Duvarlarda san-
tin Beydir. Rasathane Fatin Bey tim santim açıklıklar, boşluklar 
demektir .. Binalar, camlar, alet- vardır. Odaların duvarları hep 
ler, teller, mini mini borular, sun'i~ tahta)ada kaplıdır ve Uze· 
vidalar, çubuklar, yelkovanlar, rine zarif çiçekli kağıtlar geçi-
pervaneler, zemberekler, demir- rilmiştir. Döşemelerin altlarına da 
ler, cıvalar, sular, tahtalar, ka- yine bazı tertibat konmuştur. 
ğıtlar, kalemler, telsizler, baro- Zelzelelerın bütün hareketle-
metreler, termometreler,, telsizler rini zapteden bu binada, birkaç 
hep hep Fatin Beydir. alet vardır .. Bazıları şakuli, ba-

KemaJ Bey anlatıyor. zıları ufki zelı.eleJeri zapteder .. 
- İşte şu gördüğünüz yuvarlak AUah korusun. kıyamet kop-

güneşin seyrini gösterir .• hir gü- tuğu zaman kimbilir bu aletler ne 

" 

Kari Mektupla" 

Balıkesir istasyonu civarında 
temiz bir çeşme suyu vardır. Fa
kat bunun daimi surette akıtıl-
maması yüzünden halk ve tren 
yolcuları diğer çeşmenin kireçli 
acı suyunu içiyorlar.. Belediye 
reisi ve sıhhiye müdürü beylerin 
nazarı dikkatini celbederek birin-
ci çeşmenin daimi akıtılmasına 
dclaletinizi rica ederim. 

Balık,.sir tii<•(•arlarıııdaıı lzmirli 
t\li Arif 

Belediye Parkmdan H41k 
istifade Etmehdir 

Denizlide iki park vardır. 
Bunların biri şehrin ortasında 
diğeri de on dakikalık bir me
safededir. Halk, en ziyade birin
ciden istifade edecekken her 
nedense bu parkın idaresi Mus
tafa Beye verilmiştir. Halk parka 
girdiğı anda karşısında bir gar
son bulur ve bir şey içmiye 
mecbur edilir. Hatta bir iş için 
kapıya kadar çıkıp yine girilse 
ikinci bir kahve veya çay içmek 
icap ediyor. Halk bu vaziyet 
karşısında büyük bir inkisara 
düşmüştür. Bir belediye parkın
dan bütün halk serbestçe istifade 
etmelidir. 

Denizli Altmtop mahallesinde ınii
tekait hesap memuru M. Huhi!:i 

Evkaf tan Bir Temenni 
Nahiyenin çarşı içinde Selçuk 

tarzı mimarisi güzel bir camii 
vardı. 927 senesinde yandı. Ev
kaftan bu kıymettar camiin ta-
mirini dileriz. - Gti4ül: H. Cahit 

hale gelecekler ?f.. Şu isli ka
ğıt üzerinde dümdüz çizgi 
çizen çelik uç, nasıl dört tarafa 
sıçrayıp tepecek, nasıl olduğu 
yerde zıp zıp zıplıyacaktı. 

Ben bu koskoca sismoğrafya 
aletlerini seyrederken aklıma tu .. 
haf bir şey geldi. 

Ne olur, şu fen adamları, Jüt· 
fedip te, bizim hanımlarımızın kı
yafetlerini zaptedecek, vukuunu 
evvelinden haber verecek bir 
alet keşfetseler... O zaman, za
vallı kocaların başları rahata eri
şir.. Alet titremiye başladı mı 
bilin ki hanımınızın kıyameti 
kopmak üzeredir. O halde başı-
nızın çaresine bakmak lazım •• 
Ya şapkayı kapıp evden kaçmak 
veyahut ta bir köşeye sinip kör, 
sağır, meflüç olmak gerektir. 

* Rasathanenin en enteresan 
aleti koca dürbünüdür. Bu dür
bün belki beş altı insan büyükJi .. 
lüğiinde sekiz on metre yüksek
ğindedir. inşaatına devam edilen 
yuvarlak bir binanın içinde durur, 
kubbesi müteharriktir. Yıldızları 
seyretmek, " ilmi nücum,, hak· 
kında tetkikatta bulunmak için 
bu dürbünün ağzı yuvarlak kub
benin üstündeki pencereden çı
karılır ve merih, zuh'- nepton, 
evranüs, ay, güneş ve bir sürü 
yıldızlar işte buradan temaşa 
d·1· ' e ı ır ... 

• 
Bütün Rasathane memurları, 

buraya gelen her ziyaretçi gibi 
yollardan müştekidir. Kışm ka· 
rında, çamurunda zırt zırt Kan
dilliye, Vaniköyüne . inen buranın 
ihtiyar hademesi lsmail ağada 
yaka silkiyor : 

- Düşün a beyim, diyor, 25 
senedir bu Tanrının yokuşunu 
inip çıkarım da, canım birtürlü 
çıkmadı gitti ! Bir gün lsmail 
ağa kaybolursa, mutlaka yokuş-
larda arasınlar! Eeee dünya bu, 
belli olmaz l Bir gün bir çukura 
yuvarlanır gideriz. * * * 
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Çocukları Tayyarere 

Bindiriyorlar 

Toggored11 çocujıı 
koltuğa bailıgorlar 

Tayyarede çocuklar heg•canla etrafı &egrediyorlar 

Almanya ve İngilterede çocuklara küçük yaşta tayyare ile uç· 
ma zevkini vermek için hususi uçuşlar yapılmaktadır. Bu uçuşlarda 
çocuklara nasıl uçuş yapıldığı izah e~ilmekte, teknik maliimat 
verilmektedir. Çocuklar bu uçuştan pek zevk almaktadırlar. 

Saatte 200 Kilometro 
Giden Yeni Bir Tren 

Otomobil ve otobüs rekabe
tinden sonra, şimendiferleri teh
dit eden üçüncü bir rakip çıktı: 
Tayyareler. 

1' " rupa ve Amerika' da tay
yare yolculuğu o kadar konforlu 
ve mükemmel bir hal aldı ki, 
birçok kimseler tayyare ile seya
hatı trene tercih ediyorlar. 

Bu yeni rakip karşısmda tay
yare kadar süratle giden yeni 
benler yapmayı düşündüler. Bu 
treni ilk defa Almanlar yaptılar 
ve Berlin 'Je Kopenhag arasında 
işlettiler. Bu tren saatte 125 
kilometre gidiyordu. 

Şimdi de Amerika'lılar Nev
york'la Kalforniya arasında işle
nıek üzere bu tren sisteminde 
yeni bir tren yapmişlardır. Bu 
tren yukarıdaki resimde görül
düğü üzere büyük bir brtıla 
benzer Sur' ali Almanyadaki 
benden daha büyüktür, çünkü 
•aatte 200 kilometre yol alır. 
175 yolcu taşıyabilir. Tren yoldan 

çıkmamak ıçın lazımgelen her 
türlü tertibatı almıştır. Pençere
leri, kapıları açılmıyacak surette 
kapanmıştır. Fakat bu trenin en 
büyük hususiyeti hava mukave
metinden mümkün olduğu ka
dar az müteessir olmasıdır. Bunun 
için treni yapılışında alominyum 
kullanılmıştır. Bütün trenin sikleti 
120 tondur. Tren elektrikle işler. 
Elektriği de kendisi istihsal eder. 

Bu yeni tren şimendifercilik 
sahasında atılmış son adımdır. 
Diinyanın hiçbir tarafında bu 
derece seri bir tren işlememiıtir. 
Saatte 200 kilometre tayyare 
sür'atidir. 

Trenin sür'ati 200 kilometre 
olmakla beraber seyir esnasında 
ancak 150 kilometre sür'at ve
rilecektir. 

Bu trenle Amerikanın garbın· 
dan şarkına, yani Atlas Okya• 
nosundan Büyük Okyanosa 30 
saatte gidilecektir. Şimdiki tren· 
lerle 48 saatte gidilmektedir. 

d·· ~ .~e~işiyo_rlar, fakat yalnız değildirler. Sahnede seviştij'"ni gör
.. u~ııınuı \'·•ftler, hu resimde gördüğüniiz iizere, herkesin gözü 
onuııde sevişirler. Kayığın üzerinde fenere benziyen alet mikrofondur. 

l
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Şlkaroda açı· 
lan hlr Harlık ta· 
rakkl ••rglıl r•· 
celerl elaktrlklerJe 
do1aandıtı saman 
bir perlJer 9abrl 
ınaıısaraıı alı1oı. l 
Serrt, har tarafı T'°' .. ~•:+'~'·'" 
konan proJektör· ·· •· 
ı ... ı. ııUııdila ffbl 

aydnılıktır. 

japODJAda 
ançl•I' Hnede bir 

:uhaf bir nUmaylt 
yaparlar 8 .. atre 
:sunlufunda sınk • 
ııra 46 t •r fenor 
.> ıtla1arak ıokek· 
arda dol•tırln. 

Hlca:ı kıralı Feyeal logilterede kıral tarafından k'"rşılanauştır. 

Moıkoyada yapılaıı ıpor haunmını 
200 bin ıenç l9tlrak atıalıtir. B~ reılıa 
gençlerin atletik barebtlerind .. blrlal 
ı8ıter mekte dfr. 

Şimdiden 

Evlerde 
Sonra Cam 

lngiltercde meşhur mimarlar
dan biri camdan bir ev yapmak 
için tecrübelerle meşguldür. Bu 
mimar, müstakbelin evlerini cam

dan tasavvur etmektedir ve onun 
fikrine göre istikbalde bütün 

evler camdan olacaktır. Yani 

peri masallarında okuduğumuz 
biHür saraylarda oturacağız. 

Bu yeni evlerde iskelet çelik· 
ten yapıldıktan sonra bu çeJikleı: 
arasma camdan duvarlar, tavan, 
ve döşemeler geçirilecek ve evler 
bu suretle inşa edilecektir. 

Oturacağız 
-----~ ---

Mimar şimdi kendisi için 
böyle bir ev yaptırmaktadır. 

Bu yeni evler çok güneş ala
cağı ıçnı, şimdi oturduğumuz 

binaJard. n daha sıhhi olacaktır. 
Bir taraftan bir tarafa kolaylıkla 
nakledilebilecektir. Çünkii cam

ları, çelik çerçevelerinden çıkarıp 

evi sökmek mümkiin olacaktır. 

Mesela yazın evinizi deniz kena
rma naklederek orada kurmak, 
sonra kışm tekrar şehre naklet
mek kabil ola~ktır . 

Zaten son zamanlarda camdan 

eşya yc1pılması o kadar çok ta
ammüm etmiştir ki, bu kabil eşya 
fiatleri birdenbire düşmüştür. Bir 
çok evlerde daha şimdiden cam
dan yapılmış büfeler, masalar, 
dolaplar kullanılmaktadır, ·hatta 
karyolalar bile camdan yapılmak-
tad ır. -

Binaenaleyh pek yakında cam-
dan evde, camdan eşyalarla ya• 
şamak mümkün olacaktır. 

Nitekim Vaşington sergisinde 
Amerikan ruimarlarınd n biri 
böyle camf' an bir ev nümunesi 
teşhir etmektektir. 
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Arhk Sır Gizli Kalamıyacaktı 
Nedret dehşetle genç kıza 

bakarken, o yavq bir sesle kendi 
kendine söyler gibi mınldandı : 

1 Kalbim heyecan içinde saa- l 
1 detle babacığı!Dl dilşlinüyordum. 

Diye mırıldandı. Evet büyük 
annem bu sözleri söylemişti! ya• 
mlmıyordum •. O, bu bllyük sırla 
almek, bunu bir bqkasına tevdi 
etmeden mezara girmek iatemi
yordul Demek hakikab söyle
yecekti? Btıtlbı kanımın beynime 
ettiğini hissediyordum, bağırma
mak için dudaklan!Dl ısırdım .•• 
Evet, evet o arbk SUS!Dlyacakb. 
Bu müthit hakikat ona artık çok 
ağır geliyordu.. Bu 8llTl sakla
mıya cesareti kalmamıfb.. Ya 

- Bana demin fena ve kol"'" 
kunç bir rüyadan bahsetmiftiniz. 
Ne kadar hakkınız var .. Acaba 
benim bu on yedi senelik haya· 
tımdan daha korkunç, daha fena 
bir rüya tasavvur edilebilir mi? 

. * 
Büyük annemin J8D1Dda, bir 

gün o konapcaktır. O bildiği 
sım, büyük gOnahın b&yiik sımm 
başkalanna da anlatacaktır en
dişesile geçirdiğim uzun seneler 
bilseniz bana ne b&yük eza oldu. 
Bu ne korkulu, ne miithit sene
lerdi. Y almz bu eadfte ile kalsa 
idi, ve kendi8i korktuğum bu 
ihtimali yakın bir tehlike gibi 
onume sermeaeydi, · tfiphesiz 
ebediyen bu şeye tahammül ede
cektim. Fakat beni o felikete 
sürükliyen yine kendisi oldu. 

. Nihayet babamdan, senelerden 
beri hasta olacak derecede deh
şetli bir hasretle beklediğim 
mektup geldi. Bize yakında avdet 
edeceğini bildiriyordu. Bu kıymetli . 
mektubu iki gün evvel aldım. 
Gelince beni amcamın yanından 
alacak, İstanbula yerleşecektik. 
Fakat artık o büyük evde değil, 
boğazda kiraladığımız küçnk mü
tevazı güzel bir evde oturacaktık. 
Bu haber beni sevincimden, saa
detimden ağlabmfh. Böyle güneşli 
küçücük bir e•, benim en ldiçük 
yaşımm bile ideali olmuştu! Bütün 
istediğim şey ba idil Babam mek
tubunda, eskisi gibi giiriiltülü ve 
parlak bir bayat değil, sairin, 
mutevazı, tatlı bir hayat geçirmek 
istediğini yazıyordu. Y almz bir 
iki adamımız olacak, dadımı be
rabar alacaktık. 

Oh artık mes'ut olabilecektim! 
Allah _çektiğim azabı, işkenceyi 
kafi bulmuş, nihayet beni affet
miştL 

Saadet muhakkak demekti! 
Y alınır bu blytik ve çok bek

lenilmiş saadeti ihlil edecek bir 
tehlike vardı: Bu da babamın 
hakikati öğrenmesinde idi. Fakat 
dediğim gibi bu hakikati büyük 
annemden başka hiç kimse bil
miyordu. O da bunca senedir bu 
sırrı kendi sırrı imiş gibi sakla-

mıştı." 

• 
Genç kız teheyyüçle titriyen 

ellerle Nedretin ellerini tutuyor. 
Hummalı bir sesle: 

" - muhakkak ki bu olan 
felaketten y~lnız o mes'uldür 
diyor. bir tasavvur ediniz, sene
lerce ilk cinayetimin vicdan azabile 
bu kadar işkence çekip, tam bü
yük bir saadete bukadar yakın 

olduğum bir zamanda o sebep 
olmasaydı hiç bu ikinci şeyi 
yaparmiydim? Emin olunuz bu 
işte bütün mes'uliyet, biitfin 
hata yalnız büyük annemdedir. 

Akşam geç vakit onun odasın-
da, pencerenin önünde oturuyor
dum. Güneş henüz batmıştı. O, 
seccadesinin üstünde akşam na
mazını kılıyordu. 

ı u .. t (' • .• ı } ı.:tı ıar.,Cı .ıd ... n 
hırtip edil~n 
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Nihayet geliyordu... Kavuşacak· 
tık... Oh bu ne btiyllk ne ilmit 
edilmez bir bahtiyarlıktıl 

Ben bunlan dliştlntlrken, far
kına varmamqtım. Büyük annem 
nama.zuu bitirmif, ta yanıma ka· 
dar gelmİftİ. 

Birden omuzlanmdan tutarak 
bana eğildi. Ve gayet ağır bir 
aesle: 

- Baynk korkunç bi" sam 
beraberce mezara kadar götnrmek 
ne güç birpyl 

babam?.. Babam bu şeyi öt· 
rendiji zaman ne yapacaktı"?. 

( Arkuı YU) 

Adapazarı Bankasının 
Yıl Dönümü 

On dokuz sene evvel Adapa· 
zannda küpt edilen Türk Ticaret 
bankası dün lstanbul şubesinin 
dokuzuncu açılma yıl dönümünO 
tesit etti. 

Huausi mahiyette olan bu top
lanbda bulunmak için müdürii 
umumi Asım Bey Adapazanndan 
gellDİftir. 

Davetlilere sigara, dondurma, 
kahve ikram edilmiştir. 

Aııadoluda aenelerdenberi yir
mi Oç şubesile sessiz sedasız ça
hpn Adapazan Türk Ticaret ban
kumın bu faaliyetinde umumi 
müdür Asım Beyin tecrübeli, vu
kuflu idaresinin büyük hissesi 
vardır. 

Bu Sene Susuzluk Tehlikesi Yok 
( Baftarah 1 inci aayfada ) 

de bazı mahalleler sıkınb çek
mişlerse de belediye münave· 
be ile su vermek suretile bunun 
da önüne geçmİftİr. 

* Belediye beş sene evvel Ev-
kaftan sulan devraldıktan sonra 
şimdiye kadar şehrin muhtelif 
yerlerinde akmıyan (500) kadar 
çeşmeye su vermiştir. Bu sene de 
bütçede tasarruf yapılma mecbu
riyetine rağmen büyük masrafı 
mucip olmıyan eski susuz çeşme
lerin yollarım tamire karar ver
miştir. Bunlar arasında Hasköy
deki Fıstıkh çeşmeleri de vardır. 

* Memba ıulannın azalması üze-
rine sular idaresi ayda kırkar 
lira maaşla kullandığı (40) su 
yolcusu ve üç mühendisini sefer
ber etmiş, maslaklara masura!ar 
koydurmuştur . • Su yolculnrı bu 
maslakları hergün sıkı bir kon
troldan geçirmektedirler. 

lf 
Şehirin su vaziyeti hakkmda 

Belediye erkanmdaıı bir zat bir 
muharririrnize şunlan söylemiştir: 

" - Şeh ·re bol ve temiz su 
vermek için imkanın müsaadesi 
nisbetinde çalışıyoruz. Bu sene 
kar yağmadığı için memba suları 
azaldı. Fakat bundaa halk zarar 
görmiyecektir. Sular idaresi ha-

yerlere verilen memba sulannı 
azalan niabet derecesinde kes
miştir. Şehir çeşmelerine kışın 
ne kadar su veriliyorsa b.gün de 
yine o kadar su veriliyor, bir 
damla bile eksilmiş değildir. S..ı
ların azalmasmda11 ancak hamam
lar ve bostanlar biraz müteessir't 
oldular. Onlara da münavebe ile 
su veriliyor. Sular daha azalırsa 
bostanların ve hamamların sulan 
büsbütün kesilir, fakat şehirliler 
snv11n•ı l'lı•· ... 

Real111 Talili Kapana -
'l"ablatlnbl Gfrenmeit lltl.ronaıuı ı 

reımlntıl 9 ad .. lr.apo& u. Mı· 
1 

lik'- COnderlnla. Resmlnb ııra1.a 

1 
llbldlr •• iade ed.Urııea. 

. 
j ~ıiın, nıeıle" 

1 

Hıya 1:au 'a.~! 

lhlh&nduğ11 J 

' 
Dıeuıleke& 

/8esim . nti,ı: 
1 il t l t ce < ııı . t 

ıı 

l{ c:::ııı ıı ı ıı \dıteJ· 30 kımııtu ,, 
J ı 1 tı u~ ııbıllnde gOnderı leo l. r 

" -'f EDAi DONAN Mi'' 
Şehzadebaşı - ff l L A L 

sinemasına geliyor. 

Sadri Ethem Bey Digor Ki: . -
Halka istediği, Beklediği 
Kitabı Veremiyoruz! 

f Baştarafı 1 iaci sayfada ) 
- O kadar çok ki, sabahtan

beri hangi bankaya koysam diye 
düşüne düşüne fıçı fıçı ter döktüm. 

- Onun çaresini buluruz, sen 
bana bir kahve ısmarla da biru 
görüşelim! 

Sormıya başlayınca anket için 
göriiflüğüm& anhyan ve: 

- Beni mazur göneni diyen 
mütevazı muharriri siylemiye ruı 
etmek kolay olmadı: 

- Şimdiye kadar kaç eeer 
yazdm? 

- Vallahi on senedir hemen 
her gtbı en aşajı bir sütun yazı 
yazıyonım. lmnmla bqyüzden 
fazla küçük hikiyem nqredildi. 
Tahminen Ti ciltten fula kita· 
bım Babıili kütüphanelerinin m
rinleriııde oturmaktadır. 

- Eaerlerinden ne kazandın? 
- Hiç hesabını tutmadım. 

Tahmin bile edemem. Maamafih 
kitaplanmı basanlara sormak 
zahmetini gösterirsen yanh~ 
bir cevap alabilirsin. 

- Peki sorması ayıp ama, 
ayda muntazam kazancın nedir? 

- Ben· yazdıkça kazamnm, 
yazmadığım zaman bir fCY ka
zanmam! 

- Bunun aksi de, yani yaz
madıkça kazananlar, ve yazdıkça 
kaybedenler de var mı? 

Sadri Ethem güldü: 
- Vallahi hakkın var, ceva

bımı kendim de beğenmedim. 
Bu mal inunm lmlajım fena 
halde çınlahyor. Çok söylesem 
yalan olur, doğruyu söylesem 
belldJ çalıştığım müessese kendi 
şerefile mütenasip gör1De2. İyisi 
mi bırak ta bu sualin cevapsız 

kalsın! 
- Demek doğrusu pek çok 

değil? 
- Sorma dedik a ... 
Güldüm: 
- Peki, geçelim l En çok 

hangi eserini seversin! 
Sadri Ethem, bir gürültüyü 

atlatmadan ötekine yakalanllll§ 
insanların halile sandalyesinde 
vaziyet değiştirdi: 

- Bu suale cevap vermekte 
mesele ... Çünkü derler ki bir insan 
kendi çocuğunu, sümüklü, topal, 
aptal da olsa severmiş. Fakat ben 
itiraf edeyim, çocuklanm demek 
olan eserlerim hakkında böyle bir 
muhabbet besliyemedim. 

Hayat mütemadiyen mükem
mele giden, mütemadiyen olgun
laşan bir şeydir. Ben dünkü beni 
sevmiyorum, yarınki beni arıyo
rum. Her giin yeni bir güzelliği, 
güzel bir yeniliği bekliyorum. Ve 
bu daha güzeli, daha iyiyi yapa
bilmek ihtirasile bütün içim do
ludur. beriye koşanlar, geride bı
rakbldarile öğiinmezler. Kim bilir 
belki bir gün, rublanmız ihtiyar
layacak, ve ihtimal o zaman, geç
mite kanfan izlerle öğihıeceğiz. 
Fakat bugün değil... Bugün ru
hum heniiz genç ve başım arkaya 
dönmiyor ... ileri, hep ileri bakı
yorum.• 

Güldüm: 
- Kulunç girmit gibi desene •. 

Peki ya halk en çok hangi eser-

lerini beğendi? ' 
- Türkiyenin er tarafında 

okuyanlann yekiinu iki milyonu 
ya bulur ya bulmaz ... 

Bunlar da kitap yüzü görmez
ler ki eserlerden eser beğcnsinlerl , 

- Çünkü evveli tabiler iyi 
reklam yapmazlar. Satış teşkilat
lan çok bozuktur. Üstelik te kitap 
fiyatlan çok yüksektir. Son seya
hahmda Anadoludaki kitapçı dük
kinlannm camekanlannda gör
düğüm son ciltler hep abur cublU" 
teylerdi. Bunlar arumda meseli 
Falih Rıfkmm "Roman,, mı, Y akap 
Kadrinin " Y abaa ,, 1111, " F anık 
Nafız,, m, Nizam Hikmetin, Aka 
Gündüzün eserlerini gkmek im
kim yolda. Hele "-aba kitapça
lmmcla beter OW' kmatlak ki
taplar birer denkler tqkil edecek 
kadar çolm. Vaziyet böyle İkela 
bu maline •erilecek cenp ._. 
mıdır? Heniz kitaplarumm halka 
ptüremedik ki onun ......... 
beğendiğini anhyabileliml 

Buradaki miinenerlere gelince, 
söylediklerine göre .. Çıkrıklar du
runca,, romanımı beğenmişler. 

lstiklil lisesi talebe kooperatifi 
basbğı hikaye kitaplanmdan bir 
ayda bin tane satmakla hiçbir 
kitapçnnn yapamamğı bir rekor 
yapmı' oldu. 

Halbuki halk yeni harflerin 
kabulündenberi okuma iştibası 
duyuyor ve köylünün refahı art
tıkça bu iştiha ihtiyaç haline 
geliyor. Fakat kendi hesabım 
kendi tutmak isteyen köylünün 
okumak istediği şey Aşık Garip 
destanı değil tieari beup kita
bıdır. 

Meseli tarlaauıda nüfus fazla
hğmm loymetiai bnıyaa klyll 
kendisine çocuğunun sıhhatim 

korumayı öğretecek kitap arıyor, 
köyünü saran satmadan, kasaba
sında tiireyen lreyen frengidea 
tahaffuz çarelerini içinde bulaca
ğı eseri bekliyor. Nihatsiz siyasi 
dedikodular, münevverlerin ka
falarında takla atan nükteler 
köylüyü piyasa haberleri kadar 
alakadar etmiyor. Buna mukabil 
tabiler köylere hill batman bat
man Apk Garip, Kerem ile Ash 
destanlan gönderiyorlar. 

Kay delikanlılanm, çeşme b..
larında aşıktaşlık eden şalvarb 
kadınlara şiir okumakla uğraşı
yor sanıyorlar .. Hülisa halk oku
mak istiyor, fakat biz ona iste
diği kitabı veremiyoruz. Verdik
lerimiz hep aburcubur ıeylerdir. 
hem de çok pahalıdır. Binaenaleyh 
halktan şikayete hiç ha"kılDIZ 
yok, Pıerşeyden evvel kendimizi, 
kendi organizasyonlarımızı ialih 
edelim! 

- Muharrirler niçin şöhretle
ri nispetinde kazanamayorlar? 

- Organizasyonshzıuk bunun 
başlıca aebebidir. Sonra muhar
rirlik bir meslek halini almam..
br. Kitapçı muharriri tbprak esi
ri gibi kullaDD'. 8uaa .. p mu
harrirler arumda bir organizas
yon olmamasıdu. Ve nihayet mu
harrirlerin on dlrt milyonluk bir 
kütleye hitap ettiklerini de hatır
larsak .ualiniziıı cevabı kendili· 
pden çıkını~ olacaktır. 

Kazanlan fazla olan mubarrir-
lerden meseli Andre Morava en 
aşağı 75 milyon insanın konuştu
ğu bir dille f ortaya çıkar, Vela 
200 milyon kişinin konOfbığu bir 
lisanla dünyaya bağırır. 

İngilterede, Almanyacla okuma 
yazma bilmiyenler yüzde 6, bizde 
okuma yazma bilenler yüzde do
kuz nisbetindedir. 

Kazancı da bu nisbetle kıyu 
( Devamı 9 uncu aayfada) 
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İTTIBA.T VE 
Her hakkı mah/ uzdur. 

Abdülhamide bu mektup tak
dim edildigi esnada, dikkate şa
y~ bir havadis te verilmişti. Ayni 
gunde, Bahçekapı taraflarındaki 

SON POSTA 

T KKİ. 
Nasıl doAda ? .. 

Nasıl Yaşadı "·· 
Nasıl ôıJa? .. 

( Arkası var ) 

mağazaların önünde ayı oynata
rak beş on para taplayan bir 
fingenenin ayısınıg boynuna (Arap 
izzet) Jiye bir levha asılmış, so
kak sokak dolaştırılmaya başla
mıştı. Herke ayının etrafına top- r~ .... -------·----., I' 
lanıyor. Katıla kabla gülü)or; bu Sözün Kısası SON POSTA 
manzaraliı seyretmekten zevk du
yuyordu. Eminönü karakoluna 
mensup bir polis, bunu men et-
mek istemiş, fakat halkın tehdidi 
karŞlsmda ric'at eunişti... De
mek ki halk, cüretini arttırdıkça 
arttırıyor; elinde hürriyet ve meş
rutiyet silahına güvenerek zabıta 
ve hükumet kU\ vetlerini hiçe sa
yıyordu. 

Abdülhamit, bundan çok mü
teessir oldu. Derhal bir zarfa 
beş bin liralık bankonot koydu. 
Bu zarfı izzet Paşaya gönderdi; 
artık İstanbulda bir dakika bile 
•akit geçirmeden derhal başının 
~aresine bakmasını kat'i olarak 
irade etti... Bu vaziyet karşısında, 
l~zet Paşa Almanya sefarethane· 
sıne ilticd mecburiyetinde kaldı. 

Fakat, yüz bulamadı. Lakin, 
eski dostlarından bir Almamn 
evinde birkaç saat saklandı. 
Oradan İngiltere sefarethanesine 
haber yolladı. Kendisini sefaret
haneye kabul etmediler. Fakat 
her hususta himaye edileceğine 
dair cevap gönderdiler... Bu 
~?da, Haliçte bulunan (Marya) 
ısrnındeki ingi:iz bandıralı bir 
vapurun nıeçhul bir şahıs namma 
sah bn alındığı cemiyet azalanna 

aber verilmişti. Artık heyeti 
ıne:-keziye ile çalışan Yusuf 
~e~al Bey bu meselenin tahki
kinı deruhte etti. Arkasma bir 
g~~ici elbisesi giydi. Kasımpaşaya 
gıtti. Bir kolayını bularak gemici 
sıfa~!e Marya vapuruna girmek 
v.e ışın hakikatini öğrenmek iste
dı ... lakin vapur çarçabuk Haliçten 
Jkmış, Kabataş önfıne demirlemişti. 

zzet Paşa, sakalını traş ederek 
\re başınada bir şapka giyerek ya
nında oğlu Abdurrahman, katibi 
Necip Beylerle Nadire Hanım 
olduğu halde araba ile T opane 
rıhtımınageldi. Mister KampeJ'in 
Cons ismindeki çatanasına bine
rek derhal Marya vapuruna ıreçti. 

Konferans 

Neden Dağılıyor? 

-
( Baştarafı 3 üncü sayfada ) 

dır, haramdır amma yalnız altın 

paranın faizi haramdır. Kağıdın, 
altın ile baş olmıyan kağıt para· 
nm faizi haram olamaz. 

Altının kıymeti sabiWr, altın
dan faiz alınırsa bu da yine altın 

olur. Para çoğalır. Bu haramdır. 
Halbuki kağıt paranın kıymeti 
sabit olmazsa bugün ödünç verdi
ğiniz şu kadar kağıdı geri aldı· 

ğınız vakit ne kıymette olacağı 

neden malum? Okadar kağıtla 
beraber bir miktar da faiz ola
rak kağıt alsanız yine kıymeti 

malum değil. Onun için kağıt 
paranın faizi haram olmaz .. Ame
rikalılarm parası altın ile başabat 
iken başka memleketlere ver-
dikleri borcun faizi haram 
idi. Ondan dolayı faizle 
beraber ana paraları da dondu 
kaldı, hemen battı gibi. Hiçbir 
şey alamıyorlar.. Şimdi akıtlan-

mışlar paralarının kıymetini dü
şürüyorlar, Hakiki kağıt paralar 
yapıyorlar. Artık bundan sonra 
verecekleri borçların faizi haram 
oJmıyacak. Rahat rahat tefecilik 
yapacaklar. Faizlerini alıp geçi
necekler. 

Hacı efendinin bilgiçliğine 
hepimiz parmak ısırdık. Y almz 
bir nokta eksik kalmıştı. Onu 
da sordular: 

- Hacı efendi, ıyı amma, 
faiz yalnız müslümanlıkta haram
dır .. Hacı efendi buna da cevap 
buldu: 

- Amerikalılar gizli din kul-
lanıyorlar demek... 

BORSASI 
8 - 7 - 1933 
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== Spor Hareketleri== 

Bugün At Yarışları Daha 
Heyecanlı Olacak! 

Misafirlerimiz Dün T arahyaya Gittiler 
Öğleden sonra Binicilik mek

tebi tarafından misafirlerimiz 
'e dünkü musabakaya iştira'· 
etmiş olan zabitJerimiz şerefin 
Tarabyada Tokatliyan oteline. 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

* Bugünkü musabakanın hakeı 1 

Türk • Bulgar beynelmilel mania -
atlama musabakasının ikincisi 
bugün saat tam 15-30 da Taksim 
stadyomunda yapılacaktır. Cuma 
günl<ü musabakada maniaların 
adedi 12 ve irtifaı da azami 1,30 
metre idi. Bugünkü musabakada 
maniaların adedi 15 tir ve bun
lardan on tanesinin irtifaı 1 ,30 
dan fazladır. Diğer beş tanesinin 
irtifaı ise 1,30 da bırakılmıştır. 
Manialann yerleri de tamamen 
dağiştirilmiştir. Maniaların arasın
daki mesafe ise 720 metre olacak· 

heyeti: 

Reis su\'ari müfettişi Mürs 
Paşa·. 

Azalar: Bulgar hassa alayından 
binbaşı Miçkarof, erkanı harp 
Kaymakamı Kadri Bey, suvarı 
binbaşısı Tahsin Bey, Bulgar 
hassa alayı yaveri yüzbaşı Dobrof 

tır. Yani cuma günkünden 160 
m'etre fazladır. Bu itibarla bugün
kü musabaka cuma günkü musa
bakadan pek çok heyecanlı ola
caktır. 

Bugünkü musabakaya Bulgar· 
lardan 12 hayvan ve 10 musabık 
bizden de 12 hayvan ve 8 musa· 
bık iştirak edeceklerdir. 

Teknik heyeti: 
Kaymakam Cevdet, Kayma· 

kam Murat ve Kaymakam Refik 
Beyler. 

Mani komiserleri: 
Mütekait suvari binbaşı Ah .. 

met Nuri, suvari binbaşı Ziya, 
bınbaşı Avni, Mülaıım Kerim ve 
Fahri Beyler. 

Kronometro memurları: 
Mütekait ~üzbaşı Fikret, Ek

rem Rüştü ve Fuat Rüştü Beyler. 
Cemal L.ız 1\ ef 

Cuma günkü müsabakanın 
birinci parkurunda alın dört defa 
maniaya gitmemesi dolayısile 
müsabaka harici addedilen ve 
ikinci parkura da iştirak etmiyen 
binbaşı Minçef hayvanın ansızın 
rahatsız olmasından dolayı bugün-

kü müsabakaya iştirak etmiyecek- Halkevi Takımı 
tir. Binbaşı Minçefin yerine mü-

sabakaya başka bir hayvan ile Hareket Etmek 
yüzbaşı Lekarskiy iştirak edecek- u"•zere 
tir. Yüzbaşı Lekarskiy aynca 
kendi atı ile de müsabakaya işti
rak edecektir. 

* 
Bulgar misafirlerimiz dün sa

bah bir müddet Sipai Ocağı 
manej yerinde cuma günkü müsa· 
bakada maniaya gitmediklerinden 
müsabaka harici addedilen hay
vanlarla çalışmışlardır. Bundan 
sonra misafirlerimiz toplu bir 
haJde şehrimiz Bulgar Egzargini 
ziyaret etmişlerdir. 

E, velce Rusyaya gideceğini 
ynzdığımız Halkevj spor gnıpu 

32 - 33 kişiden ibaret olacaktır. 
Kafile bu akşam olmadığı tak
dirde yarın Rusyaya harek t ede· 
cektir. Rusyadaki müsabakalar
dan sonra merkezi Av upaya 
geçilecek, Çekoslovakya, Maca
ristan ve Avushıryada da muhte
lif müsabakalar yapacaklardır. 
Sporcularımız. ağustos içinde dön
müş olacaklardu. 

Sadri Ethem Bey Digor: 
( Baştarafı 8 inci sayfada ) 

edecek olursak muharrirler az 
kazanıyor diyemeyiz. 

- Yazılarını nasıl yazarsın? 

- Her yerde ve her şekilde. 
Bu bir alışma meselesidir. Fakat 
asıl güç olan taraf, bir mevzuun 
başı ile sonu arasındaki münase· 
beti kurabilmP.ktir. Bence bir 
mevzuu tayin etmeden çala kalem 
yazmiya başlamak, fikre, okuyu· 
cuya hürmetsizliktir. Bir muharri· 
rin can sıkıntısı duyduğu saatler, 
yeni fikirle ... inin doğum ağrılarını 
dayduğu zamanlardır. Bu sıkmh 
deruni bir didişmenin, bir karar
sızlığın, bir arayışın tezahürüdür. 
Maksim Gorki, muharrirliğin çı
raklık devresinin demirci çıraklı
ğından kolay olmadığını söyler. 
Mubarrirliğin ustalığı da demi~ci.
liğin ustalığından daha az. ezıcı 
değildir. 

- Yazın hep ağır fikirlerle 
doldu, şu başından geçen garip 
vak'alardan birini soğukluk kabi
linden anlat ta tatlıya bağlıya hm? 

- Hangisini anlatayım •.. Han
gi birini ... Son Telgraf gazetesin 
de başmuharrirlik yapıyordl m. Bir 
gün odaya kelli felli iki bey gir-
di. Kimi aradıklarnu sordum! 

- Başmuharriri bckliyccegiz! 
dediler ... 

Bu iki zati başmuharrir oldu· 
ğuma ancak şahitle inandırabil· 

dim. d Bo 
Bundan üç sene evvel e s· 

tancıda oturuyordum. iri yarı, gö· 
bekli bir zat olan dayım da be
raberdi. Konu komşu e~ seriya 
onur.la " muharrir Sadri Ethem 
Bey ,, diye konuşurlardı. 

İşte sana iki vak'a! 
Naci ~.111 ıll.ıh 

Tlrk Tayyare Cemiyetinden: 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez 

• 
Binası Münakasa ı .. -anı 

Türk Tayyare Cemiyeti Merkez Binasının inşası 28 Haziran 933 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konulm ıştur. 
Şartname ve planlar Cemiyet Merkezinden elli lira ücretle alına· 
bilir. Şartname ve planlar anca]< eıı a; dok an bin lira kıymt: tinde 
bir binayı taahhütlerini bihakkın ifa ederek yapm1ş olduğuıı.1 dair 
vesika gösterenlere verilecektir. Milıı.tka5a 18 Tcmmu1. 9 ~ ~ salı 
günü saat on beşte Türk Tayyart: Cemiyetinin A.-L~~•:.da Hacı 
Bayram mahallesindeki Merkez. binasında yapJ!acakhr ... JOL ,. 
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Gavur Mehmet Moda 
Salgını! .. 

Kara Yürek Çetesi 

..... --------,~ Tefrika No. 53 

Bu Gece Bizim Evde 
Bir Adam Tutuldu 

Hırsız Mıdır, para çalmaya mı gelmiştir, 
yoksa batka bir maksadı mı var? 

Tarihi kıyafet ile gezmek 
pek hoşuma gidiyor azizim .. 

- Öyle ise kadınların yanında 
pek dolaşma... Seni bu kıyafette 
görürler de başımıza yeni bir 
moda daha çıkarırlar .. 

Gavur Mehmet, hergünkü 
programım bozmadı. Tam zama
nında dükkanını kapadı. Ve sonra, 
ortalığın tamamen tenhalaşmasını 
beklemek için, tezgahının üstüne 
boylu boyunca uzandı. 

* Vakit geçtikçe Gavur Mehme-
din heyecanı artıyordu.. O metin 
ve pülat gibi vücudu, vakit vakit 
asabiyetle sarsılıyordu. Yattığı 
yerden bekçi sopalarını dinliyor; 
saat başlarını haber veren dar
beleri büyük bir dikkatle sayı

yordu. 
Saat, nihayet (alaturka) dörde 

gelmişti. Yavaş yavaş kalktı. 

Dükkanın kapısını aralık ederek 
Lunayı beklemiye başladi. Ara
dan çok geçmedi. Karşıki duvar
dan bir gölge kımıldadı ve bu 
gölge, siyah bir hayal gibi Gavur 
Mehmedin kollannın arasına 

kaydı. 

Dükkanın kapısını kapadılar. 
Evvela, uzun bir puse ile bu mü
him mülakatın başlangıcım yap
tılar. Bu zifiri karanlık içinde 
sevişmek, Liınayı daha ziyade 
heyecana getiriyor.. Biribirini ta
kip eden buseler arasında : 

- Ah sevgilim.. Bu akşam 
ıende, doyulmıyan bir tatlılık 

Tar. 
Diy~ inliyordu. 
Gavur Mehmet, birdenbire 

geri çekildi. Yan dargın bir 
•esle sordu : 

- Öyle söylüyorsun amma 
Luna.. Bugün benim kalbime 
soktuğun ateşin nekaciar büyük 
olduğunu biliyor musun?. 

Lüna şaşırmıfb. O da sordu: 
- Ne ateşi türko'm .. Yemin 

ederim ki, seni seviyorum. Bun
dan sonra, senden başka hiçbir 
erkek eline temas etmek iste
miyorum. 

- Fakat dün akşamki adam?. 
Liina, okadar şaşırmış ve o 

kadar heyecana kapılmıştı ki, 
bir anda Gavur Mehmedin ne 
demek istediğini anlamamıştı: 

- Hangi adam •.. 
- Canım, hani gündüz ağzın-

dan bir şey kaçırmıştın. 

- Hiaii.. şu mesele .•. fakat 
sevgilim, onun benimle hiç ala
kası yok. Fakat mademki merak 
ettin. Kısaca söyliyeyim... Dün 
akşam bizim evde bir adam 
tutuldu. . 

- Acaba bir hırsız mı? 
- Ya bir hırsız.. ya bir ha-

fiye... o, bu gece belli olacak. 
- Demek o adam, elinizde. 
- Oo .. şüphesiz .. , mahzende, 

elleri bağlı duruyor. 
Bu adam nasıl tutuldu. 

- Buna, biz de hayret edi
yoruz. Mesele, çok esrarengiz. 
Bu adam, her nasılsa bizim eve 
gırıyor. Benim odamın karşısın

daki salonda, dehlizlere açılan 
kapının öniindeki levhayı kaldı
nyor. Fakat, bu levhanın asılı 

oldugu yerde gizli bir yay 
olduğunu tabii bilmiyor. Bu yay, 
bir tele merbuttur. Bu telin ucu 

amcamın odasına kadar gider. 
Eğer bu levha yerinden oynatılır-
sa derhal bu zil çalar. O zaman, 
amcam, dehlize bir adam girmek 
istediğini anlar .. Bu sırn bilmiyen 
bu adam, birdenbire yayı kaldırıp 

,-
Resminizi Bize Gönderiniz 

• * 
ize Tabiatinizi Sög/igelim 
füısm i ııizi kupon ile gön<ier in i:.ı; . 

Kupon diğer 11&yfamııdaılır. 

ta zil çalmıya başlayınca, amcam 
yabancı bir adamın eve girdiğini 
anlamış.. Yavaş yavaş odasından 

çıkmış.. O adamın harekatını l 
gözetlemiye başlamış... Adam, .._1_7_B_e-ıi-k-ta_ş_t_a_B-el_u_· r_e_l_1-. -: _Z_e_k_i-ve 
dehlizlere inmiş, gezinmiş.. Am-

ıevimlidir. Çacam bu adamın oralarda hiçbir 
buk şikayetçi 

şey yapamıyacağını bildiği için olur. İntizam 
orada beklemiş. Tam yukarı çı- kuyudatını ih-
kacağı esnada n 1 erdivenin gizli mal edebilir. 
tertibatını havi manivelayı çevir- eşyasını ve pa-
miş. Herifi alt kattaki mahzene rasını iyi kul-
düşürmüş. lanmaz. Baş

Gavur Mehmet, gevrek gevrek 
gülerek: 

- Tıpkı tuzağa düşürülen bir 
canavar gibi... 

- Tıpkı sevgilim. 
Gavur Mehmet, tatlı ve neş'

eli bir sesle sordu : 
- Sonra? .• 
- Sonra sevgilim.. tabii bu 

adamdan şüpheleniyorlar.. batta 
Gavur "Mehmet zannediyorlar. 

- Peki amma, Gavur Meh
met ölmedi mi idi ya? .. 

- Evet, ölmesine ölmüş.. öl
müı amma, bizim papazın riva
yetine bakılırsa bunun dokuz canı 
varmış ... 

Gavur Mehmet, omuzlarını 
silke silke gülüyor, ve: 

- Belki sizin papazın hakkı 
olabilir, Lfına ... Ne kimsenin fik
rine ve ne de işine karışmak iste
mem. Hatta, ben bunu da sana 
sormazdım. Lakin malum ya kıs
kançlık... Haaa.. bak, az kalsın, 
unutacaktım.. biraz sonra eve 
döneceksin.. kapıyı nasıl açaca
ğını düşündün mü? .. 

- Ooo, sevgilim.. artık 
çocuk yerine koyuyorsun .. 
anahtar. 

beni 
işte 

- Haydi bakalım.. Gel şu 
kollarımın arasına.. bir buse 
daha ... 

- Aman yavaş sevgilim.. ne 

oluyorsun.. ağzımı niçin kapıyor

sun? .. 

Lüna'nın son sözü, ağzında 

boğulmu4.. kısa bir homurtu ha
lini almıştı. Karanlıkta ayaklan 
havada çırpınıyor, Gavur Mehme
din kudretli kollarının arasından 
sıyrılmak i'tiyordu. Bir iki saniye 
sessız bir mücadele ile geçti. 
Lüna, hareketsiz bir halde, tez
gahın üstün~ serildi. 

* 
Gavur Mehmet, Limanın ce

binden aldığı anahtarla usulcacık 
evin kapısını açtı. Sessizce içeri 
daldı. Kapıyı kapamakla beraber, 
alt ve üst sürğüleri çekip açtı. 
İcabı takdirinde kapılar içeriden 
çekilirse ve yahut dışardan kuv
vetle itilirse; derhal iki kanadın 
birden açılacağı bir halde bırakb. 

( Arkaaa var) 

Katı kalbli olma:ı 

• 
kalarının elem 
ve kederlerin-
111üte' essir olur. 

t:~ Güıııiişhaı~ı 

Şen ve sokul
gandır. Her-

göyiinde lbralıinı B. 

anlamak ve 
dinlemek me-
rak ve heve
sindedir. Elbi-~ 
sesine itina 
eder. Methe
dilmekten tak-
tir görmekten 
hazzeder. Ka-
dan ve sevgi bahsinde kıskanç 
davranır. Göynü kolaylıkla alınır. 
Parayı daha ziyade sarfa tema
yül eder. • J 9 İznıirde Oğuı B.: Ağır başlı 

16 Hekir Ef.: 
mahdut saba
da muvaffak 
olur. Müşkü
lata ve meşak-
kate taham
mül gösterir, 
rahatına pek 
düşkün değil
dir. Y arahcı 
olmaktan zi
yade baıkaJa

bir tavn var
dır. Pek so
kulmaz, tanı
madığı muhit 
ve muhataba 
karşı çekin-
gen davranır. 

Hususiyetlerini 
itaa etmez, 

ve 

ı 

lanaın çizdiği programı takiı 
eder, parayı sever ve israf etmez. • 18 Yıldızelinde l. Nedim B.: Zeki 

mahsus bir tavır 
ni sevdirir. 

ve dikkatlidir. 
Fiil ve hare
ketlerini dü-
şünceye tabi 
tutar, büyük-
1 eri, iyi şey
leri taklit eder. 
Kaf asile çalış
makta muvaf-
fak olur. Mü
t efe k kir lere 

alır ve kendisi-

,.-~-------------------------------------------------
f ' 

l BIBAYE 
1 Bu Sütunda Hergün 

Y azal'\ : Suat Derviı 

Fatoş Ve Siyah Şemsiyesi 
Fatoş neş'eli bir kızken bir

denbire ncş'esini kaybetmiş so
murtkan bir çocuk oluvermişti. 
Halbuki bunun sebebi inanıl ma-
yacak kadar basit bir şeydi. 

Fatoş çok güzel bir genç kız-
dı. Ne zaman bir yerden geçse 
bütün başlar ona çevrilir ve mü
tevazı giyinişine rağmen en süslü 
kadınlardan daha fazla nazarı 
dikkati celbederdi. 

Fatoş İstanbula musiki tahsi
line gelmişti. Küçük bir memuri-
yeti olan babası ona Ada-
nadan ancak tahsiline ve 
güçlükle yaşamasına yetişecek 
kadar para yollardı. Fatoş 
dul halasının yanında otururdu 
ve bütün gün ya ders almak 
veya aldığı dersleri meşketmekle 
vaktini geçirirdi. Aklı kat'iyen 
yaramazlıkta değildi. Fakat buna 
rağmen büyiik şehir erkeklerinin 
üzerine matuf arsız gözleri Fa
toşa da temiz giyinmek için na· 
mütenahi bir arzu vermişti 

Ve nihayet yaz gelip te dük
kan camekanları güzel güzel 
kumaşlarla dolunca bu istek 
bayağı bir hastalığa benzedi ve 
nihayet fatoş ne yaptı, yaptı .• 
Babasına mektuplar yolladı ve 
bu yaz süslenmek üzere beyaz 
bir elbise ve şapka yaptırdı. 

Artık herşey düzelmiş, F ato
şun üzüntüse bitmiş olmalıydı. 

Fakat ne gezer.. Elbiselerin ter
ziden, tapkanın şapkacıdan ilk 
geldiği gün Fatoş onları hemen 
giyerek gezmiye gitti. 

Fatoş daha BeyQğlu cadde-
sinin ortasında iken bir felaket 
olmuf, bardaklardan bopnır gibi 
bir yağmur yağmıya başJamıftı, 
Hem de nasıl bir yağmur.. Za-
valh] Fatoş beyaz şapkasını yağ
murdan muhafaza etmek için bir 
saçağın altına saklanmış ve ha
vanın açılmasına intizara baş-

lamıştı. Fakat hava açılacağa 
pek te benzemiyordu. Yağmur 
yaiıyor ve yerden sıçrayan dane
ler çoraplarını ayakkaplarını ça
murlatıyordu. 

lşte tam bu esnada yanından 
biçimsiz, çatlak bir ses yükseldi. 

- Matmazel... Var bende 
ucuz parapülüvi .• siz ister almak ... 

Bunu söyliyen şişman, uzun 
boylu, boyalı saçlı, boyalı suratlı 
bir Rus kadım idi. T epesiode 
kirli bir şapka üstünde dizkapak-
larını yanın yamalak setreden 
siyah ipekliden kirli bir entari 
vardı. Ve başının üstünde yüz 
elli kiloluk omuzlarına kadar 
kapıyan kocaman bir şemsiye 

- Matmazel elli kuruş bu .•. 
Çok ucuz bu. 

Diyordu. Fatoş çantasını açtı 
ve çıkardığı elli kuruşu kadına 
uzattı. Şemsiyeyi elinden alarak 
saçağın altından fırladı... Fakat 
daha bir adım atmamıştı ki sağ
dan soldan tekdirler yağmıya 
başladı. 

- Küçük hanım şemıyenı 
yana çek. 

Hoppala.. caddenin ortasında 
çadır kurmuş ... 

Hanım şu Süleymaniye 
camii kubbesinden biraz daha 
küçük bir şemsiye bulamadın mı? 

Fatoş kendini tekdir edenlere 
cevap vermek için bir hareket 
yapmış fakat başını kaldırdığı za
man büyük bir dehşetle kendini 
paylıyanlann haklı olduğunu gör
müş, bu şemsiye, şemsiye değil 
hakikaten siyah astardan bir ça
dırdı. Yüz elli kiloluk Rus kadını
omuziarım kapıyamıyan bu şem-

siye kaldırımı tamamile örtü
yordu. 

Fatoş işte o gün bugün bu 
şemsiyeden ayrılamamıştı... Çün
kü bütün bu yaz yağmurlu geçi
yordu. elbisesi eyi ve şapkası pek 
yeni olduğu için her sokağa çı
·kışta halası arkasında seslem· 
niyordu: 

- Al şemsiyeyi bakayım. 
Evet bu şemsiye Fatoşun eli-

ne o günden sonra sanki yapışını~ 
gibi.. küçük Fatoş parlak siyah 
gözleri küçük omuzlarile bu ko
caman şemsiyenin altında öyle 
cana yakan bir gençlikle güzel 
oluyorduki. •. 

Bundan birkaç gün evvel ba
va açmıştı. O zaman Fatof bü
yük bir sevinçle şemsiyesini bı
raktı ve arkadaşlarile plaja gitti. 
Bütün gün yağmursuz ve şem
şiyesiz kumlarda eğlendiler .. 
yüzdüler tatlı vakit geçirdiler .. ak
şam üstü Fatoş o gün arkadaş
larının takdim etmiş olduğu genç 
mühendis Ulvi'ye adeta aşıktı. 
Ve şüphesiz ki Ulvi F atoşa o ka
dar da bigane kalmamıştı. O gün 
ayrılırken bütün arkadaşlar bir 
daha haftaya yeniden buluşmıya 
karar verdiler... Hele Ulvi genç 
kıza herkesten fazla ısrar etti 
onu tunelde bekliyecekti. Ve be-
raber vapura gidip diğerlerini 
bulacaklardı. Fatoş o tenezzüh 
gununu sabırsızlıkla bekledi ve 
o gün sokağa çıkarken halası: 

- Ne olur ne olmaz belki de 
yağmur yağar diye eline şemsi-
yeyi sıkıştırmaması için şemsiyeyi 
yanına aldı ve gidip piyano mu
allimesinin evinde yalandan 
unuttu ... 

Fakat buna rağmen o_gün ne 
oldu biliyor musunuz... Tünelde 
kendisini bekliyen Ulvi Beyle 
buluşmak için giden Fatoş yolun 
ortasında birdenbire kolunu bir 
ince elin tuttuğunu duydu ve tit-
rek bir kadın sesi ona : 

- Fatoş ne iyi tesadüf, dedi 
dün bende unuttuğunuz şemsi
yeyi size getiriyorum arbk size 
gitmiye hacet kalmadı. 

Ne güneşli bir gündü yarabbi 
ve tünele ne kadar yakındılar •• 
Fatoş bu koskocaman şemsiyeyi 

elinde çantasını nota cüzdanını 
taşıyan ihtiyar kadına bırakıp yine 
onu o büyük paketle Amavutkö
yüne yallayamazdı. Bilmecburiye 
şemsiyeyi eline aldı, fakat şimdi 
ne yapacaktı. Eve gitmek; buna 
imkan yoktu. Harbiyeye dönmek 
en aşağı yarım saat sürecekti .. 
Şemsiyesi elinde piyano mualli
mesinin kendisinden aynldıiı 
yerde duruyordu. Perişan gözlerle 
sağa sola bakıyordu.. Ne yapa-
caktı.. N~ yapacaktı yarabbi ... 
Ve birdenbire korktuğu bqına 
geldi mükemmel bir ~r kostü
mü geyinmif olan UJ\.i Bey aii
lerek ona yaklaşıyordu. Fatoı 
bir ona bir kendisine bir şemsi
yesine baktı... Ve o şapkasını 
çıkarıp ona selim verirken sela
mını almadan arkasını döndü ve 
kalabalığın içinde bir deli gibi 
koşmaya başladı. Koltuğunda 
kocaman şemsiyesi vardı. 

-tc 
F atoş o günden sonra bir 

daha ne arkadaşlarile buluştu, 
nede plaja gitti fakat yağmur 

yağarsa dünyada her şeyden çok 
nefret ettiği şemsiyesını yine 
eline alıyor, işte bütün asabiyeti 
budur. 
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izmir' deCinayetlerinAde-

di Gittikço Eksiliyor ! 
4 Baştaraf ı 1 inci sayfada ) 

Bu istatistiğe göre 923 sene
sinde lzmirde 76 cinayet olm111J"' 
tur. 930 senesinde cinayet adedi 
azalmıt ve 58 adedine inmifii. 
Ayni sene ölümle neticelenen 
36 kaza olmuştu. 

931 de cinayet adedi 52 ye 
İnmiş, buna mukabil kazalar 36 ya 
çıkmışb. 932 senesindeki vaziyet 
931 in hemen ayni idi. 

Bundan sonra, içtimai balom
dan şayanı dikkat bir tevakkuf 
arız olmuştur. 933 senesinin ilk 
alb ayındaki cinayet adedi yal
nız 16 dır. 

•• 
e~ istatistiği yapan müess~ 

Din başında bulunan zat, bütün 
Türkiyede tamnmış bir ilim ada-

mıdır. Bu zabn söyleclilderini 
yazmak ta fayclua delildir: 

- Umumi harbin isap üze
rinde yaptıia tesirler inkir eclile
miyecek kadar urilatİ1'. Bqeriyet 
umumi harpten 90lll'1l bir çok ic-

timai hadiseler JapD''f, bir çok 
cinayetler iflemiftir. itin dikkate 
şayan noktası, o '••an yapaluı 
cinayetlerin tamamen sudan ae
beplerle işlenmesidir. 

En basit bir hiddet, kanlı bir 
cinayete yol açıyordu. Şimdiki 
cinayetler ise tamamen birer se
bebe bağlanınaktadır. 

Şimdi cinayet ifleyen adam, 
yapbğl işin farkmdachr. Umumi 
harpten sonraki vaziyeti, bir "yarı 
şuursuzluk ,, şeklinde telikki et-
1nek ·kabildir. - Adnan 

t ; ......................................................... ı·· 
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l.tanbal (1200 m.) - 1& Gramofon, Val'fOva - 20 40 musahabe, 21 
19 udi Refik 'falat B. ve arbdaşlan, Flatteur isminde bir operet. 
20 su (Belkıs ll.), 20.SO tanburi Re- Peşte - 20.20 çıgıın ozkestrası, 
fik B. ve arkadaşları, 21,30 gramolon, 22.10 askeri bando, 23.40 cazbant, 
22 ajans, borsa haberleri ve saat 24.lü Fr. bir hikaye. 
ayan. Palermo - 21 haber ve gramofon, 

A.kara (1538 m.) - 12,80 Gramo- !1.30 salon orkestraaı. 
foa, 18 Saloa orkeatıaaı: Mozart Ouver- Mlaih - 21 senfoni. 
ture Lucie Silla Oershvin Fantaisie Viyana - ::o konser, fasılalar ara-
Oh Kat.e Rubinstein Melodie Straus sında gün haberleri, 21.55 esiri Viya-
Valse Morgen Blatter, 19 alaturka na havaJan ve bilhassa İzidor von 
aaz, 20.13 ajans haberleri. Latti'nin eserleri. 

Varıova - 20 l..,amphe efendi ne- Pra1r - 20.10 konferans, 20.25 
rede? . isminde kii~! iik 'bir komedi, 21 Slovak şarkıları. 21.10 Brün~'dan na· 

kil, 22 Brat.iı:;lava'dan nakil. 
orkestrada haf ıf eserler, ~3 dans Bükret _ :!O Rad~·o Darülfünunu 
havalan. J ı 

20.20 gramofon, 21 saloo orke&trası 
Budapeşte - 19 konferans, 19.05 

orbetra, 21.05 şen fıkralar, 22 tiyatro 
aan'ati, 23 akşam koDSerleri ve orkes
tra, 24 <;ıgan . 

Palermo - 21J haber ve gramo
fon, 21.05 senfoni, 23 gramofon. 

Viyana - to.00 askeri konser, 
21.45 Der Bayazzo isminde bir operet, 
ifl akşam haberleri ve çıgan havalan. 

Prat - :?O neşe veren havalar, 21 
Prağ dedikoduları, 21.05 Brüno'dan 
nakil sonra cazbant. 

Bala.t - 21.20 dans havalan, 
20.'40 musahabe, 21 K uvartet. 21.20 
orkestra. 

Brealau - 20.20 alman halk tar
kılan, 21 akşam haberleri ve konfe.. 
?ini, 21.05 Patpuri. 

SELANIK BANKASI 
Teala tarihi ı ına 

Sermayesi 30,000,000 Frank 
idare Merkezi: latanb.ı 

ı _ Türkiye deki ıubelerl: 
lltanbul (Galata ve ıatanbul) lsmw 

Samsun, Mersin, Adana. 

8 
Yu•anlıtan'dald tubel.t: 

ELANlK, KAV ALA ATINA PlRE BU• ' , 
U1&&um banka muameleleri. Kredi 

ti,lctvpları. Cui heHplar kilp•a. 
_ .ı14 •e Tabvillt. Ka1alar icarı. 

konva A•llJ• Hukuk mahk• 
~··•~den : Konya .Alatı Zürraiye 
Şirke~. t&rahndan Nevşehirde Memli 
:cıe. Omer LU.tfi ve Kolukısa zade ha-

. Öaıer Lfltfı Ef. aleyhlerine açılan 
~. Y6z lira alacak daV88llldaıı dolayı 
~dd~yhlerden Memli zade Ömer 
_Ltfi Ef. D&owıa yazılan davetiye va
a-.~suıuı mumaileyh iki aeııedenberi 
~e ~yYar ahçılık etmekte olduğu 
v "~tile bila tebliğ iade edı1mi~ 
e ı:ır tebligata adliye müdürlüğüne 

)'azı ~ ı ş ise de mnmaileyhin sanlı ika
:ıl! ) lıı bildirilmek lazım olduğu meş
tal aue bila tebliğ iade edilmi:-1 ve bit
ve ep _ilanen tebligat icrasına karar 

rilmiş oldui'.,'11Ddan mumaileyh Memli 
~de Ömer Lutfi Efendinin mulıakeme
;:ı ~ ·mi muallakı olan 19 Temmuz 

~ ,.._ba günü aaat 9 da bizzat 
lllahk~ t·ye gelmesi ve yahut tarafın-

•
dan!>ırır vekili göndermf!8İ, aksi takdir

~~kın~a gıyap karan ittihaz ecti-t:: t:lipt ••bwna kaim elmak 

21.80 iki piyano, 22 dana havaları. ' 
Brealau - IO musahabe, 21 piya-

no konseri, 21.40 ıasat raporu, 22 ak
şam haberleri, 22.10 konser. 

=====::====·="='==========="===-= 

== TAKViM==. 
Gb PAZAR Hızır 

3t • TEMMUZ 933 65 - -Arabi n Rumi 
16 RebHilevvel 1352 JI 2ı; Haziran • 13'8 

Vült Eunl \tuat 
-====t===!==9F'==l= =-r:=tı 

Ghet it 5Jı ( S6 Akt.ı.m 12 - 19 43 

Ôtl• 4 35 il 18 Yaı. i IO 21 44 
.... 111~ ltlt &..Ak 131 1 it 

l latanbu! Halkavl Rel•llllnden: 
Rusyada yapılacak maçlara iştirak 
etmek üzere Türkiy~ Halkevlerini 
temsilen gidecek futbolcu, güreşçi ve 
atletlerimit lOn/933 pazariesi günl 
saat 18 de Galata nhtamadu kalka· 
cak vapurla hareket edeceWerdir. 
Halkevine ve diğer lataaltul spor te• 
pldriillerine mensup spwea)ann ar• 
kadqlannı uğurlamak içla hazır bulua
malan rica olunur. 

leL 6 ıncı hukuk m•hkem .. 
alndeft: Nazb Hanımın kocası Kazlı. 

retmede demir ,olu cadde::ıinde 169 
No. lu han-=de mukim Ab<lüssamet efen. 

di aleyhine ikame olunan boşanma da
vuındaıı dolayı verilen arzuhal sureti 
ilinen tebliğ edilmiş diye mahkeme 
olarak 14-9-938 perşembe günü saat 

18 buı;11ğ& talik kılınmış olduğundaıı 

yevm ve vakti mezkdrda İstanbul asliye 

altını·ı hııkuk mahkemesinde isbati vü

cut edilmedi ve aksi talairdc muame

lei miitıwkabenin icra edilecei?i malum 

olm11k ve tebliğ' makamına kaim olmak 
üzere ilim olunur. 

latanbul beflncl lcre mamur

ıuıund1111: Mahcuz olup paraya çev

rilmesi mukarrer bir adet makine HJ. 7-

933 tarihine müsadif eumartPsi günü 

saat 12 den itibaren Bl'yoğ lunda Sio-

öniiude satılal'ağıodan 

inhisarlar 
Umum 
Müdürlüğünden: 

"1 " No. 6 çizgili ki;ıt 
Makine kljıdı kalın 

,, ,, ince 
Sabit ••ekkep 112 kilolu fite 
Knmm mlftkkep 112 ldlalak 
life 
Kopye mirekkep 112 kilolak tife 
..... ,. 
San zarf No. 7 

Zamk 
H2n 

" hrçaSJ 
Mukavva kaph el defteri klçiik 
Biiyük el defteri 
Cam süngerlik 
Adi yazı takımı 
Kluar 
Kiğıt Zlmba makinesi 
Sicim 
Y aZJ makine yağı 

113 
" Mürekkep listiii 

Siyah kurıun kalemi 
Kopye kurşun kalemi 
Renkli kurşun kalemi 
Y UJ makine listiği 
Kalem sapı 
Tel nptiye 
Mqa raptiye 

Nevi ve miktarlan yakar-
da yazıh "26,, kalem kırtasiye 
levazımı alınacaktır. 

Taliplerin şartname •e nü· 
muneleri gördtikten sonra pa· 
zarlığa iştirak etmek üzere 

% 7,5 teminatlanm t9n/933 
Çarşamba günü saat 14 te Ga· 
latada Alım, Satan komiayonu

na müracaatlarL " 3151 " 

Hlmayei Etfaliı Balosu 
H. E. C. Kadıköy •••••I iti.re 

He,etlndan: Cemiyetimiz tarafından 
8. M. M. reiai Kinm Pap Hazretle
rinin himayelerinde 13 temmuz 933 
peşembe günil akşamı Suadiye plaj 
ıazinosunda bir kır baloau tertip edil. 
mittir. Kadıköyiln kibar hanım efendi 
ve beyefendilerinden tertip heyeti ta-

rafından idare olunan Balo mevsimin 
en kibar ve ne:ıih balosu olacakbr. 
Davetliler için Suadiye iakeleaiaden 
sabah saat d6rtte İatanbula vapur 
temin edilmiftir. 

Harp MalOllerlnl Davet 
EmlnllnU ••k•rHk fUbe•I •• 

l•llllndan: 
ı _ :M. M. V. celilesinin 27-6-938 

tarih ve 1448/21109 No. lı emirleıine 
atfen şubemizde kayıtlı ma1U.lin ubri
ye ıo 8 988 tarihine musadif peqemlte 
günü akşamına kadar her güa ..U 
ıs.so dan 11 .30 a kadar acilm fl\be
mize muracaatleri. Bu tarildeD eoma 
müracaat kabul edilmiyeceği pi 988 
senesi ikramiyesini dahi mmacut et
miyenler alamiyacik.lardır. 

2 _ Harp malUlü oldukluma dair 
istida ile şubeye muracuthın mıecbud 
olup vek&leti cılilece tanzim edilecek 

tetkikiacle L • ..;. cetvellerin esnayı wp ma-
lulü olmadıklan tebeyyün edecek kim
selerin almış oldukları ikramiyeleri te
kaüt maaşlarından btedileceğiıulen ya
zacaklan istidalannda harp cephe
sinde kısmi seferberlikte' dahili 
tedib~tta, eşkiya muadenıeainde, hazere 

deveHferdevazife ~DU&nda muM 
kaldıklarını tasn1ı etmeleri mecburidir. 

3 - Bütün ma1611er ~ ait 
resmi senet maaş cüzdam hüviyet ve
sikası nüfus tezkeresi ve ilk ve son 
muayenelerine ait raporlarile birlikte 
müracaatları mecburi olduğundan nok
san vesaikle miirııcaat edilmemesi. 

4 - ~ehit yetimlerinin ikraıoiye 
defterleri her nekadar tasdiki vekilet
penahiye iktiran etmiş ise de Ziı"&M 
bankası İRtanbul şubesi müdüıiyetine 
ht•nüz havaleleri gelmediğinden hava
lenin geldiği zaman tevziat giln!eti ay
rıca gıuetelerle bihli~ ..., .ıwıtır. 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 

Muallim Allnıyor 
1 - Açık Muallimlikler fUDlardır. 

Bu.na ve İstanbuldaki Liselerde Riyaziye, Kimya, Faik. 
2 - Yukandaki Deralerden başka evvelki ilinda yazdı olan mual

limliklerle Doktor ve Difçi münhalleri kapanlmfbr. 

3 - Açık olen bu muallimliklere istekli olanlar apjıda yazılı ve
sikalan istidalanna iliftiaecekler ve hangi mektelD hanıi 
den muallimliğine istekli okluklanm da yazacaldardır. 

A- T udikli sıhhat raporu. 

8 - Tasdikli Hüsnühal kağıdı. 

C - Resmi bir makamca veya evvelce muallim olanlar için Maarif 

idarelerince tasdikli veya Fototraflı fiş veya kısaca hal tercümesi. 
D- Şehadetname, Tasdikname, Ehliyetname, gibi vesikaların tas

dikli ve fotoğraflı suretleri. 

E - Noterd~~ t~dikli !aahh~t ıenedi; bu senede tunlar yaz.ıla· 4C' 

caktır. Tayın edileceğim • . . . . . . Mektebin • • • • . • Mual
lim~ğinden herhangi. den senesi için de çekilmemeği, şayet 
tatil zamanında çekilecek olursam çekilmeden en az iki ay 
önce bildireceğimi böyle yapmazsam alacağım Ocretin iki ay
hğmı tazminat olarak bir defada ödeyecegimi bundan başka 
tayin olunduğum halde kanunun gösterdiği zaman içinde va· 
zifeme başlıunauam yine ayni tazminab ideyecejinıi taahh&t 
ederim,, 

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

4 - isteklilerden aranılan şartlar pnlardır. 
A - Muallimliğini istediği dersi okutmağa menşei Yeya Darülfü

nunda imtihanla ehliyetnameyi ve kanuni vasıflan haiz olmak 
veyahut Maarif V ekiletinin 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,, 

Gümrük Ve inhisarlar Vekiletindenı 
1 - Vekalet binasında yapbnlacak tam otomatik dahili tele

fon tesisab ve teferrüab kapalı zarfla kırdırmıya konulmuştur. 
" Takasa ve Kontenjana tabi değildir.,, 

2 - Kırdll'ma şartlan kiğıdmm tasdikli suretleri Ankara' da 
Vekilet Levazım Müdürlüğünden ve lstanbul' da Glmrlk Levazım 
Mümeyyizliğinden almacakbr. 

3 - Kırdırma Ankara' da V ekilet Levazım Mldirlüğünde 
kurulacak ahm sabm komisyonu tarafmdan yapalacaldar. 

4 - Kırchrma 24nl933 tarihine l'Hlhyan puartem slnü saat 
1110,, daclJr. 

5 - Teklif mektuplan kanundaki hlklmlere gire gtba ve saa-
tinden evvel Vekalet Levazım Mildürlüjindeld komisyona verilecektir. 

6 - Kırdırmaya girecekler bu gibi ifleri yapbklan lıakkında 
vesika göstereceklerdir. 

7 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 1,S la olan .. 337 ,, lira 
" 50 kunıcluk muvakkat gilvenmelerile 0 Teminat ,, belli saatten 

" y elmel • evvel komisyona g en. 
8 - Belli olan -tte tutalmaa idet olan zabıt kiğıdı dol

durduktan sonra biç bir teklif kabul edilmiyecektir. ..3023,, 

1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 
AmavatkiJcle 14139 No. hane : Teminat 8,5 lira 
Oakiclarda Ahmecliye medresei dershanesi : " 3 ,, 
Arna\'Utklylnde 24149 No. hane : ,, 6,5 ,, 
Mercanda lbrabimpap medresesi arsasında baraka: " 2 ,, 
ç.lmakçalarda Y eın1aan altında 85129 No. dlkkin: " 18 ,, 

Yubrda yazıh m•haDer kiraya verilmek &zere tellMlden mft.. 
zayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti olmak lzere Levazım 
mlcllrllilne, müzayedeye girmek için de teminat malcWw veya 
mektuba ile ıon/933 pazartesi gtbıl saat on bete kadar Daimi 
Enclmene müracaat etmelidirler. " 3076,, .... 

Bakırköy tahsilclarlarmdaa Senet Efendi n•etllle para .... 
çirdiii için 3/41933 tarihinde kaydı terkin ediJmiftir. Muma.ileyh 
hali firarda olup rami miib8r6 iade ebnedipden bu tanhten 
soma Bakırköy tahsildan mlhllrilnihı üstihıde mumaileybin imza· 
Iİle kesilen makbualana h&lmıl olmadığı ilin olunur. "3163 ,, 

ı ..... IM4Aell,• .. llll•m• .. inal / l•t.nllul ikinci .... Memur
Hullull dlllrUlnllen: Nafıa Velr.l· tulund•n. Paraya çenllmesi lrarar-
1.;ti tarafmclu Fatihte Çarpmba gir olup birinci artbnu da kanuni 
caddellade 167 nu___. ... ede mu- mllıdan ltulmampaclan bırakılm ... 
kim aalllk Fa memuna ~~ yapılmıyan Galatada Ailen MGnlb 
dal Bey .ıe,hine meellad L--- d-L= L-- ·ı 

madıjuadaa dot.,ı okuma munfa uuuD taJU yazı..-e ef)'aSı 1 e aynı 
!İ!.k W. onbir Unma tahsili bak· caddede S3 No. h depoda mevcut 
landa ikame olunan daYA~an dolayı yelken bezinin ikinci arttırması 12 
tebli.ıı.; uktui ela tiyenın muma-
Oe,ta•Ahmet Hadai •Beyin ikametphı Temmuz 933 çarpmba günü yaplla-
hazınnın meçhaliyeti baaebile . beraa. cağından isteyenlerin yazıhane eşyası 
bık hukuk uauli mubak~melerı ~~nu· için saat 10-30 da yelken bezleri için 
nunun 141 cı maddesı mucıbınce saat 11-30 da mah 11' d h b · · k ·ı · ld a m e azır u• ilanen teblıpe arar ven mıt o u- 1 l ·1 · 

dan tahkikat güni olarak tayin unma arı 1 an olunur. (5338) 
thnan 12 - 9- 933 tarihine müıadif --------- ----
aah pni saat 14 de mumaileyh 
mahkemede hazır bulunmadığı 
veya vekil göndermediği surette 
haklaada muamelei 11yabiye ifa 
edUeceti mezkur davetiyenin teb
Bjl makamına kaim olmak üzere 
Ula oluw. (5326) 

Satılık iki hane 
Beyazıt'la Veznecilerde Zeynep Kt
mil sokağında Mesadet aparhmaaı G• 
raaı Beşer oda, mOraeaat için LMell 
Merkez luraatlıanuia4e ı..ı... C.-
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ADAPAZABI 
Tttrk Ticaret Bankası 

Merkezi : Adapazarı 
lstanbul şubesi: Yenipostanı karşısı Tel. 22042 

Sermayesi 1,200,000 
Şubeleri: 

BANDIRMA - BARTIN - BİGA - BİLECiK - BOLU - BOZÜYÜK 
BURSA - DÜZCE - ESKİŞEHiR - GEMLİK - GEREDE - GEYVE 
HENDEK - İZMİT - KARAMURSAL - KÜTAHYA - MUDURNU 
M. KEMALPAŞA - SAFRANBOLU - TEKİRDAe - YENiŞEHiR 

---·--
MUaalt t•raltle mevduat, havale kabul eder. 
Tahalle •enet allr ve ikraz muamelAtı yapar. 

Ml•vdııat faiı.leri mUdllrlyetle görll9filerek teebit. edilir. --·-Komisqon 11• Ticaret lcumı ••tııa deldl•I •d•r. 
Si6orl• fflp•r. Tele/on : 23623 

llAŞ 
&BİPİ Ağrılarını 

EVROZİN NECDET 
AYBA'I 
.. ncılaram 

MağltiYJ eder. 
H,.r eczanede bıılunur. 

Romatizmayı 
Nakrisl 

inhisarlar 
• 
idaresinden: 

M1ktan Cinsi 
10.000 Kilo Iskarta ip parçalan 

3.500 ,, ,, Kınnap ,, 
260 ,, ,, ip ve sicim parçalan 

Yukarda cinsi ve miktarları yazıh üç kalem eşyamn ilk müza
ı•~ elde edilen fiatlar haddi Jiyık •lirftlmedijinden kat'i pa

n /933 aah gllnli saat 14 te yap~lacaktar. Taliplerin temi
CibaUcleld ı;hisarlar Levazım Müdüriyetine müracaattan 

oldbar. u 3152" 

SON POSTA 

Deniz Yolları lıletmeıl 
ACEN T Al ARI : 

Karakiiy - Küprwbaşt Tel. 42362 
~irkeci l\lühiirdar zade han 

'J"ıelefoo : 227 40 

. lsKENDERlYE POSTASI 

EGE 
vapuru 11171933 Sah gunu 
saat 11 de Galata nhtımından 
lz111lr • Pire • lskenderl • 
ye'ye kalkar. "3159,, 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

İzmir Postası 

rs~p~Dh~T 
PAZARTESi 18 de Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
ve lzmire azimet ve Çanakka
leye uğrıyarak av41et edecektir. 
Yolcu bileti vapurda verilir. 
Adres: Yemişte T•vllz•de 'Mu• 
.. ,. biraderler. Telefon : 2.2210 
~ .............. (5324) ---

~--.. Yeni çıktı 411---. 
KAAL MAAKS 

SERMAYE 
Tercüme: Haydar Rifat Beyin 

:)afak kitaphanesi 125 kuruş 
Posta iicreti alınmaz 

··-··--··-·········--·-.. --......................... . 
Son Poata Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neıriyat Müdürü: Hdil Lütfi 

T~R..KiVE 

lf RAAT 
BANKASI 

• DARA 
BiRiKTiREN 

~.:._-- 12 

Temmuz t 

BREKFAST HASAN 
'l'ürkiy~nin ve blitiin düuyawn en mükemmel Brekfut bi~kiiiti olup hastalara 

ve bilhuıa çocuklara ve hali nekahette olanlara ve sabah akşam kahvaltalann~ 
hafif) emek istiyı-olere, mide rahatsıl.lıgı eek,.nlere kar~ı nefis ve leziz bir gıdadır. 

iRMiK 
PiRiNÇ 
YULAF 
BEZELYE 

. NiŞASTA 
PATATES 
MERCiMEK 
özü unları 
Saf, sıhhi ve gayet 
mukavvi ve mugad
didir. Vitamini en çok 
olan bu miikemmel 
öılü unlar ile çocuklar 
ve bilhaua memedeki 
çocuklar az zaman 
zarfında neşvünüma 
bulurlar. Kemikleri 
kuvvedeni~çabuk diş 
çıkarırlar, çabuk yii· 
rürler. Ne19li, sılıhatlı 
tombul olurlar. Her 
nevi Hasan hububat 
unlarile yapılan ma. 
hallebi ve çorbalarla 
lezzetine payan ol· 
maz. 25 ktınıftur. Ha· 
san ecza deposu. 

BASAN KUVVET ŞURUBU 
Zafı umumi, kansızlık, romatizma, Sar'a, sıraca, kemik, sinir, damar, verem 

haı:ıtalıklanna, yüıiimeyen, diş çıkarmıyan çocuklara, geno ve ihtiyarlara. (IS134) 

Ziraat Vekiletinden: 
Aakara'da Yüksek Ziraat enstitüıünün Rektora ve pansiyon 

binalanmn mefruşat işi "21,, gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

Bu itlere ait münakasa şartnamesi, mukavelename, umumi 
şartname, mefnıtat fenni prtnameai, keıifname ve plam.r "50,, 
lira bedel mukabilinde Ziraat Vekileti Ytıkaek ziraat enstltt.G ba
rosu müdürlüğünden alınacaktır. 

Her talip münakua şartnamesinde zikredildiji veçhile eW.yeti 
fenniye ve kudreti maliyeıine ait vesikalarla "40.-" bla Urahk 
taahhlidata aimıif ve bu taabhlldllnü iyi bitirmit olduj'unu mllbey
yin vesaiki de komisyona tlstermeğe mecburdur. 

T allpler kendi teklif edecekleri bedelin % de 7 ,S iu niabetinde 
teminata muvakkate mektuplarile birlikte ihale ıfinü olan 18 Tem
muz 933 tarihiae müaadif salı günll saat IS te Vekllet lntaat 
Komiıyonuna müracaatları ilin olunur. "2943 ,, 

Şirketi Hayriyeden: 
Şirketi Hayriye vapurlarının kahve ocakları müddeti hitam buldu

ğundan talip olanların nihayet Temmuzun on birinci Sah pi uat 
ikiye kadar heyeti teftitiye riyasetine mlracaat eylemeleri. (5826) 

~. 
~~~4f 

A.'1t-
~·~ 

&... Ş' -# Türkiyenln h9' 
~ ~ V taraflnda her ll•nda 
~ (/}' müntetlr bUtlin gazete 

$:J ve mecmualarda 
~ nefredllecek ilanlar 

• • A • 

ıçın yegane mercı ... 

Dünyanın hır tarafmdı intişar eden gazete ve mecmualar 
ivin de ilan kabul vı her nevi reklam ne,riyatı yapıhr. 

idare merkezi: Ank•ra caddesi • K•hraman z•d• Hanı 

BiRiNCi ye · lKINCI katlar 

Tele/ora Nunuırwltm: 2009$ - 20094 
p .. luıtrua: ,.,,,.""' ,,...,..., 176 


