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ihtikar 
Karşısında 
Halk 

lstanbulcla lbal gibi iht.ikir 
olduğu göriııüyor. Hele eğlence 
7e.deri ve guinola.r, ideta in
manın cebine el atacak kndar 
i§i ileri götürmüşlerdir. Bu 
vaziyet kar§ııında miroadele 
açılm.uı elzemdir. Buna dair 
bir takım haberler veriliyor, 
fakat netice çıkmıyor. Bu 
clipm pyia!arın halk aruında 
'Uyandırdığı hassasiyeti, biz, 
diın 9öyle tesbit ettik: 

Rıdvan Bey (Taksim Ayaspa-" -0:11 

- lstanbulda ihtiklr va• -••, yok mu 
münak3 t 811 yan•'? .,r. lstanbulda lhti
kinn da t-'f'iunda mfithit bir l:ofuntu 

,... dunn isterseniz ıiz oyg nculuk 
~eyiniıı:. Parklar, b hçel r, ~rahane!er, 
çalgılı ve ·~kili bahçeler ve biraha
nelerde hariçte kilo.u {SO) kuruta 
.ablan balığın ufacık tabağı (50) ku
ruva veriliyor. Yüz porahk guoz (40), 
(25) kuru uk bir ıiJe rakı (100) ku
ruşa aablıyor. Kır kahnlerinde bir 
fincan kalın (20) kuru~ aablıyor. 
Plajlarda da öyle •• Plija gitmek ak
ıama kadar ifle yorulan ainirleri lki 
kadeh rakı ile dinlendirme~ ıehrln 
binbir ~rilltüaile dolan kulaldann 
tozunu bir faaıllık ,arla Ue allmek de 
medeni inaanlann bir ihtiyacıdır. itte 
bu gibi yerlerde m tfıit bir ihükir 
büküm sürüyor. 

En adi bahçede bir aaatlik au 
dinlemek n bir gazoz içmek bir 
buçuk, iki liraya patlıyor. Bu if!e.rle 
hangi makam mcuul olacaksa der
hal faaliyete geçmeli. Zavallı halk 
daha fazla boğdurulmamahdır. .. 

Hikmet Bey (Abaray Küçük J"ı.nga 
12 ) - lbtlklr etfcnce yulcrinde bir 
ejder ribi dole11yor. Fakir kcsileri 
yılan fibi sllmüriiyor. Nakil ücretleri 
bnhah oldutu için berkea Ad lara, 
Boğaziçine daha bqka mesirelere 
gidemiyor. Şehir lçindekJ bahçeleri, 
gazinolan tercih ediyor. Fak t kazara 
bir de buralara düştu mü, keau"nl 
boşalbp çık1yor. Eğle c de yir inci 
narın zaruri ihtiyaçlan ara11nd dır. 

Alttama kedar hayabn bin bir güriil
tü:.ıile yorulan dimatl rın bir iki caat 
temiz hava almak ve A1 dinleme 
auretile dinlendirilmcal ek ek ve au 
ııibi bir ihtiyaçbr. 

... 
HB!ip Bey ( SüleymnuİJ e Medrose 

!okagı 45 ) - Sıcak günlerde dikkat 
edencıniz Beyoğlu caddeleri, ba[k 
bahçeled çok kalabalık o.uyor. Bir 
ıazh bahçede, birahanede oturmnk ve 
hava almak imkanını bulamayan 
halk manasız bit kalabalık halinde 
ıokaklarda dolatıyor. Çünlcü gazino• 
lar, birahaneler ve bahçeler o kadar 
pahalı ki kimae i'İremiyor. Kaura 
biriside bu yerlere düıtü mü Allah 
yardımcıeı ol•un eter kahveyj, gazozu 
on kuruta içeceğini tahmin ederek 
:;oluk çocu~nu da buralara ıokanlar 
ıeaap zamanında caketi de rehin et
mekten batka çare bulamaz.lar. Bence 
JU gibi yer ıahiplerl kat'iyen ticaret 
lilmiyorlar. Ticnt ette dro esastır. 

Jcuz verip çok ıatmak az satıp pa• 
ıalı Yermekten daha karlıdır. Eğlence 
verlerinin aabip!eri biribirine bakarak 
i.>oyuna fiatlan arttırıyorlar. Onlar 
icarctin manaa oı bilmiyorlar. Bele

-liye bunlara ticareti öj"retmeli Te 
ıalla da ihtikirdan kurtarmabdu. 
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Ayın 21 • 
1 Geliyor 

• 
Bırakmaları icap Eden işlerini 

Ecnebilere Tebligat Yapıldı 
Türk vatandaşlara hasredileıa knçllk san'at ve 

mealdder hakkmılAld talimatnamenin tatbikab 
neticesi .ıJcnuk temmuzun (21) ine kadar itlerinden 
•"kllmeJeri icap eden yabancı tabiiyetli işçilerin 
emniyet miidürlllğünce listeleri hazırlanmış ve 
viJay tc verilmiştir. Bu listeler Uzerinde, talimatna
menin şümulü daire ine giren şahıslara ayrı ayrı 
mektup gönderilmek ouretıle tebligat yapılmış ve 
ayın (21) ine kadar mesleklerinden çekilmeleri icap 
ettiği kendilerine bilclirilmiştir. ( 21 ) teqımuzda, 
zabıtaca umumi ekilde kontrollara başlanacak, 
teb.igat yapılan küçilk meslek erbabının iılerini 
bırakıp bırakmadıklan tespit edilecektir. 

Ubiiyetindeki meslek erbabı vilayete mllracaa, 
ederek kendilerinin kUçük aan'atlarla meşgul olma
dıklarını, toptan iş gördükleri için bu hll· 
kümlerin haklarında tatbik edilmemeıi lizımgel• 
diğini ileri sürmüşlerdir. Halbuki talimatname ve 
DahiJiye Vekaletince haZJrlanmış olan izahname 
sarihtir. Türklere hasredilen işlerde çalışmakta olan 
yabancıların mesleklerini bilakaydüşart terketmeleri 
icap eder. Binaenaleyh, bu şekilde yapılan mllra· 
caatlar nazarı itibara almmıyacaktır. 

Bu işlerden çekilenler Türklere hasredilmiş 
işlerin haricindeki mesleklerde çalııabileceklerdir. 
Bundan baıka sermaye koymak fakat bilfiil çalış
mamak şartiyle bu işlerde kalmaları menedil· 
memiıtir. Halbuki, yapdan tebligat üzerine birçok ecnebi 

16 Bin Lira Gece Yarısı 
Mahmut Saim Ef. Vilayeti Bir 

Dava Ediyor 
Facia 

Müsaadesiz mecmua qrettiği 
iddiaaile geçenlerde mahkemere 
verilen Mahmut Saim Efendi dün 
dördllncll Hukuk hke.mesine 
müracaat ederek VıilAyet aleyhine 
(16350) liralık bir taı.minat dav 
aı a~ışbr. Mahmut Saim Efen
dinin istidası çok 11% dur ve 
adreai de ıöyledir: 

Merkezi Galatad e ki güm-
rllk caddeaı Ada ham ıs, 19,21 
numaralarda. Şubesi Galatada 
mumhane caddesinde Noviko ha
nında 21, 22 numara ıırıda küap
,ınk ve neşriyat idaresi ve operet 
ldare1eri sahibi Mahmut Saim.,. .. 

Diğer taraftan meddeiumumi· 
lik te Mahmut Saim Efendinin 
bazı matbaalarda ızinsiz mecmua 
neşrettiği için dün kendisile bir
Ukte alh matbaa hakkında yeni 
bir dava açmıı \içiincü ceza mab .. 
kemelİne vermiŞtir. 

Dünkü Haya 
Yağan Yağmur Miktarı 

31.5 Milimetredir 
Rasathanenin tebliğine göre, 

dün sıfır derecei hararete ve de-

niz seviyesine indirilmıı baromet
re aaat 7 de 758, saat 14 de 759. 

Detecei hararet saat 7 de 16, 
14 te 18, azami 21,5, asgari 15. 

DUn .sabahtan öğleye kadar 
yağan yağmurun miktarı 31.5 
milimetredir. 

Rüı:gir ekseriyetle Şimali Şar
ki istikametinden esmiş ve azami 

aür'ati uniyede 8,5 metr~ye ka· 
dar çrlclDlfİIJ'. 

Bir Adamcağız Uyku Ağır
lığile Denizde Boiuldu 

Evvelki gece köprünün Ada 
iskelesinde bir facıa olmuştur. 
Gece saat ondan sonra gece 
bekçisi bir adamın bir köşeye 
büziıll\ bir vaziyette yattığını 
gönnüı ve orada ne yapbğını 
sormUfhır. Bu adam bekçinin 
sualine cevap vcrmiyerek ayağa 
knJkmış ve yürUmeğe başlamıştır. 
Bu sırad yanlış bir istikamette 
yürüyen adam birdenbire denize 
yuv rlanmış ve blrknç. saniye 
çırpındıtdnn sonra, sular arasında 
kaybolmuş ur. Be ·çi facıuyı zabı· 
taya aber vermiş, yapılan bUtün 
araştırmalara rağmen zavallının 
ne cesedi ve ne de heviyeti 
meydana çıkarılamamıştır. Adam· 
cağızm uyku ağırhğile istikametini 
şaşırdığı zannediliyor. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Haliç firketi vapurlannda ça
lıfan Şeref Efendi kazaen bir 
elini makineye kapbrmııtır. 

• Cibalide oturan Sabri iı· 
minde bir arabacı bir alacak 
ylb.llnden çıkan kavga neticesinde 
Rüstem umiade birini yaralamışbr. 

• DarOliceze civarında ldri
IİD kulübesinden yangın çıkmış 
kulübe ve bir ıamanhk yanmışbr. 

.lf. Bunlardan başa aon 24 
ıaatte ıehrimizde 8 hıraıihk, 
birkaç kaza ve iki de yangın 
baılangıcı Wınuıtur. 

lstanbul - Edirntı Yolu 
Yeni den İnfllBJ takarrür eden 

İstanbul - Edirne asfalt yolunun 
lstanbul hududu içindeki kısmının 
yapılmasına baılanmıştır. Bu kı
sım 53 kilometredir. 

1 
İş Ve İşçiler 

Yeni Teıkilat Her Tarafa 
T eımil Edilecek 

Yeni lkbsat Vekileü teşkili
bnda bir de " İt ve Jıçiler ,. bn. 
rosu ihdas edilmiştir. 

Aldığımız malümata göre ; 
şimdiki halde merkezde ç.alııacak 
olan bu büronun btittln viliyet· 
Jerde birer ıube halinde tesisi 
düştlnülmektedir. Bu takdirde, it 
için bugüne kadar Sanayi MUdllr
lüklerine yapılan müracaatlar 
doğrudan doğruya bu büro tara· 
fıudan tetkik edilecektir. Bilhassa 
başlıca vilayet merkezlerinde çok 
fay dalı olacağı dUıUniilen bu bU· 

roların teşmili hususunda tetkikat 
yapılmaktadır. 

Esl<i Mllderrislere Maaş 
Haziran başından itibaren ma· 

aşları kesilen eski Darülfünun 
müderrislerine, memurin kanunu 

mucibince, yarım ayhk Yerilmeıl 
takarrür etmiştir. Bu husuıta ha· 
zırlıldar yapılmaktadır. 

Yumurta 
Fiatler Yeniden Bir 
Miktar Daha Düıtü 
ispanya ile yeni ticaret itill· 

fının akdinden sonra yumurta ih-

racabmız iyi bir vaziyete girmİf, 
aandık fiatları 22 liraya yükıel
miıti. 

Fakat lapanyada yeniden id
balitı tehdit eder bir vaziyet 

göriilmesi fiatlara iyiden iyiyo 

tesir yapmıf, dokuz liralık bir 
farkla 13 liraya kadar dllımüş

tUr. Alakadarlar tarafın dan bu 
hususta etraflı tetkikat yapıl· 

maktadır. 

Temmuz 

Giiniin Tarihi 

Parlamentolar Koll'ı 
feransına Hazırlık 

Ankara, 9 (A.A.)- Parlimentoll' 
blrlJtl TGrk rrupu reisi Necip AJ 
Bey, bu ıene lstanbulda toplanact* 
otu&ancu be1nelmilel parl•mentold 
konferansı hakkında Anadolu aj 
ırına ıu beyanatta bulunmuflardır: 

• - Bu aene memleketimizde t6 
eylülde toplanacak olan parlAmentoll' 
konferansına beynelmilel birliğe d ... 
kırk rrupln henUz birllte dahil b11" 
luomıyan 23 parlamento heyetini daf'et 
ettik. Bütün bu guruplardan me01lr 
ketinılze memnuniyetle releceklerill' 
dair peyderpey cevaplar almaktaya:ı. 

Ez.cümle enelki sene birliktd 
aynlmıı olan ltalyanlar ve .şimdit• 
kadar konferanaa hiç iştirak etmemlt 
olan lranblnr geleceklerini bildirmit• 
lerdir. 

Amerika, lsveç, Yugoslnvya, Mıııh 
Hicaz, lspanyol guruplarından gelr' 
ceklerine dtiir malümat aldık. Kıymeti 
misafirlerimiz için Devlet demir yl 

Deoizyollnrında yüzde 50 tcnzillt 
yapılmııtır. 

Yine gurupumuzun rfcaıt üzcrfDI 
Franaa, ltalya- Romanya deniz f'f 
demlryollannda aynı tenzlllt yaptınl• 
mııtır .,, 

Denizli Sporculara 
Denizli, 9 - Halkevi tarafıod8' 

komıu vilayetlere bir biaiklet turnetJ 
tertip edilmittlr. Sporcular Uk kon•" 
olan Acıpayama hareket etmiılerdfr. 

Profesörler De Maat 
Zammı istiyorlar 

Üniversite doçtnt Ye asiatanların• 
dan sonra, adetleri 42 olan Tark 
profesörleri de maaşlarına zam yapıl• 
ması için Maarif Vekaletine müracaat 
etmiılerdir. Profesörler asli maaşların• 
(20) lira zam yapılmasını latcmekte• 
dirler. 

Yeni Afron Piyasaeı 
Zile, 9 (A. A.) - Yeni Afyon ınah• 

auta çıkmıı Ye kiloau pl,yHada aiti 
buçuk il ıi yedi lira araıand uta1-
mııbr. 

Bu ıenckl mahsül mıktan yedi 
ııklz bin kilo tahmin -edilmektedir. 

Talebe TenezzUhU 
MllJi Türk Taleba Birliği gelecek 

pazar için Adalara bir tenezzilh tertip 
etmi9tir. Bu teneızOhe Balkan tele• 
belerl de davet edilmitlerdir. 

LehJstan Mualllmlerl 
Lehistan ilkmektep muallimlerio• 

den (70) kitilik bir kafile tehrimizl 
relmiı, ve dOn muhtelif yerleri geı.• 
mitlerdir. Dün akıam aefarethaned• 
ıereflerine bir kabul rcıml yapılmır 
tJr. BugOn Türk muallimleri tarafın• 
dan ıereflerine Halkevinde bir çaf 
Yirilecek, akıam Varnaya i\decekle,. 
dlr. 

lhtikô.r 
Komisyonu 

Dahiliye Vekaletinden belediyey., 
ihtJkirla mücadele için bir tnmldl 
rönderilmiı, bu meseleyi tetkik içlll 
Yalloln riyasetinde bir komisyon tetkll 
edllmeal bildirilmiıtir. Komisyonda 
VilAyet, Belediye ve Ticaret Oda'1 
namına üç murahhas bulunacaktır• 

Komisyon öollmilzdeki hafta toplana" 
rak lhtikir itini tetkike baıtayacaktır• 

Son Posta' nın Resi111li Hilc.agesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki : 1 

- Od•oun etr•fını lataabııl a.yfjya- j 
• erbıln rul:1tlerile •Ü•l•fti•. dem.itti• H.... 
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Suadiyenin resmi de ifte 1 ••• - Ya bu Huan Bey 1 

1 
Haun Bey - Anlıyamadm iDi 

.... Atlalarl 



Başvekilin 
iki Mühim 
Cümlesi 

* Başvekil İsmet Paıa geçen 
Perıembı günü Millet Mecliainde 
bUyUk nutkunu söylerken harici 
&iyasetimize de ehemmiyetle temas 
etti. Komıu devletl6rle ve diğer 
hUkümetlerle yaptığımız dostluk 
muahedeleri hakkında izahat ver· 
di, en sonunda da dedi ki: 

" - Güçlükle söz veriyoruz, 
fakat söz verirken kendimizi çok 
kuvvetli bağlamıt bulunuyoruz.,, 

~ Söz vermek bir hesap ve bir 
· itimat rneseleıidir. Bilhasaa bey· 

nelmilel siyaaetle alikaaı olan 
. ı,ıerde söz vermek, imza koymak 
en ince bir heıap meselesidir. 
.fakat en mühim mesele, verilen 
bu ıözU hem yapmak ve hem de 
yaptırmak ıuretile siyaai fazileti 
te5fı ve temin etmektir. Çünkü 
tarih, verilen, fakat tutulmayan 
sözlerin kararttığı Hyf al arla do
ludur. Halbuki aari Türkiyenin 
ıiyaai terbiyeıi, tarihi kepaze eden 
bu densizliklere kendfıini kaptır· 
maktan çok uzakhr. Bu sahada 
tarih, cumhuriyet türkiyeıini u si· 
yaıi faıilet,,i bir diplomasi kaideti 
\'e bir politika zabıtatı yapmak mu· 
•affakıyetini gösterdiği için tebcil 
edecektir. Bu itibar iledir ki 
Baıvekil lımet Paşanın yukarki 
cümlesini, beynelmilel diplomasi 
ilminde, Türk diplomatlığının 
doğru gören, doğru düşünen ka· 
fasile tedvin edilmit bir kaide 
olarak kabul etmek isteriz. 

Ba9vekil paşanın ıu cümlesi
ni de ehemmiyetle tekrar etmek 
lüzumunu duyuyoruz: 

" Aldığımız sözün sağlam· 
lığı için mütemadi dikkat içinde
yiz.,, 

Bu söz hakikatin teşahhus et· 
miş bir ifadesidir. ÇUnkU, bu 
eksilmiyen ve hergün bir.u: daha 
artan dikkat sa~ esinde harici si
)'aaetimiz &.iç ak.aaıaaaaı ve Ja.ep 
kuvvetlenmiştir. Verdiğimiz ıözQ 
yapmak auretile siya9t fazileti 
tedvin etmiş olduğumuz gibi, baş• 
l<alarının bize \'erdikleri sözü 
yaptırmak için harcadığımız dik· 
kat sayesinde de bizimle mllna· 
&ebette bulunanlara bu fazileti 
takdir ettirmiş oluyoruz. 

Beynelmilel siyasette bundan 
daha güzel bir hizmet tasavvur 
etmek mUmkUn mlldllr? 

Şükrü Kaya Bey 
. Trakya Şehirlerinde Tah
kiklerine Devam Ediyor 

Kırklareli - Dahiliye Vekili 
Bey refakatindeki zevat He bir· 
likte Keıana, oradar. da Gdibo· 
luya gitmişlerdir. ,. 

Kırklareli hadisesi 3-4 tem· 
ınuz gecesi olmuı Y &hudi ev• 
lerinin bulunduğu aokağa dolan 
bazı kimseler geceleyin Yahudi 
~vlerinin kapılarım kırmak 
ıstemişlerdir. Hadise haber alınır 
alınmaz derhal zabıta kuvvetleri 
yetiıerek mütecavizleri dağıtmış· 

)ardır.Bu arada bir jandarma onba· 
9111 muhtelif bıçak darbeleri ile 
yaı alanmıı, Memleket haıt•aesine 
ıaldedilmiş ve orada tebit olmuıtur. 

Katilin bir Çingene oldu· 

SON POSTA 

Resimli Makale 

İnsanlar vardır: Heaaplarıaı hiç bilmezler. Bütün 
itlerlnde iaraf a kadar varan bir keımekeı hOküm ailrer. 

Bunlar bol paralarla, yükse.k sermayelerle ıirittikleri 
itlerde, bazan itlerinin iyi yilrümelerlne ratmen, neticede 

a Hesapsızlık a 
- - · ---------

ifliaa mahkum olurlar. 
Heaapaızbk inaanı lfliaa, lflb Hfalete ve türlü fena 

akibetlere ıBUlrlr. Onun için her itinizde hesapla n 

intizamlı olunuz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Hz. 
• 
ihtisasları • 

nın 

Ala Hazret Memleketimizden Ayrılırken Gazi Hz. ne Tel
grafla Tahassüslerini Bildirdiler Ve Beyanatta Bulundular 

Ankara 9 (A.A.) - lrao Şe· ı silinmez surette menkuı kala· ı Maku, 9 (A. A.) - Şehinşah 
hinşahı ala hazreti humayun Riza caktır.Milletlerimizin biribirine karşı hazretleri memleketimizi ziyaretle-
Pehlevi hazretlerinin toprakları· pek tabii olan kuvvetli rabıtaları rine ait tahassüslerini şu cümlelerle 
llUıSI t•k•derkea Reiaicambi.ar siy•reti Ş.W....hileriM ~li• ifade etmi,lerdir: 
Hazretlerine gönderdikleri tel etmit ve bBıbOtBn kökleımlıtir. •• - lstanbuldan buraya yo· 
yazısı . tercUmesi bervechi at:dır: . B~ kardeılik hlssiya.tını Tllrk rulmadan ferah ferah geldik. Biz 
Bayazıt 6-7-934· Yalov~dıı. mue_z: mılletı namına ve ke~dı . namıma bugüne kadar bu geçtiğimiz yo-
zam Türkiye Cümhuriyet: Re!ıt arzederken kardeı mılletın bti!Uk lun bu kadar kısa olduğunu bil· 
Muhteremi Aıametlu Mustafa hükümdarı dostum ve karde,ıme miyorduk. Bu, bizim için yeni bir 

Kemal Ha~tdbri11e Hlimetler, uzun ve mesut ömllr· keılf oldu. Tftrklyeye beşuş ola· 
Bu mevkide · Tilr~ıy~ye . v~da ler ve lran milletine ~emadii re· rak gittim, beıuş olarak geldim. 

ediyorum, fırsatı ganımet bıldım. fab ve ıaadetler. dilerım. Bundan çok mesrurum. Tilrklye• 
0 büyük biraderimir1 muhabbet Gazı M•atafa K-.ıal d ö d" v n · •tt· v • h 

• • • ı. · k l Tiirlclg• reisiciiınlıuru e g r ug m ve ıfl ıgım er f•Y 
ve samımı ıhsasatı ı:umını a • ... beni memnun etmiıtir. Siz Türk· 
bimde unut~lmıy~cak_ !.3bralar ...... 5 .. 0 ......... 8 ..... l;·D· .. •• ... M ~h~·C· .. ·

1
;·,·..... ler, çok babtiyarsımz. Zira, baıta 

icat ~d~cektır. B~r ttef~ teıe~· büyük mllnclniz Gazi olduğu 
kttrlerımı. .arz ıle nı~~yetsız Kolaylıkla iskanları için halde ismet ve Fevzi Paıalarla 
hürmetlerımı t~kdim edıyoram. 'fedbı·r Alındı Tevfik Rnıtn Bey ve diğer rical 
Orada misaferetlm esnaaıada lran ve kumandanlara malikıiniı 
ve Türkiye milletlerinin kalp ve Şehrimizde bulunan nllfua ve Bütün dünya irtibat ve muva~ 
ruh birliğini gözümle g~rdüm. iıkin umum mlldllrü Ali Galip aalalarla mlinasebatı siyasiye, 
~am~n, b~ rabıtaJ~rın me~ ut ne· Beyin verdiği malumata nazaran iktis~~iye. ve içtimaiyelerile tanışır. 
tıcesıni gösterecektır. Büyuk kar· geçen sene zarhn~a. şehrimize 20 Biz ıkı mıllet 'imdiye kadar biri· 
deşime sela.met, uzun ömür.ter. ve bin muhacir gelmıştir. birimizi tammamışhk. 
Türk milletıne saadetler dıler:m. Bu sene de 50 bin mühacir Bundan sonra temas ve müna .. 

Rıza Şah Pehleoı gelecektir. Gelecek milhacirlere b ti · · i d . . 
1 

h .1 · · · G 1 ıe e erımız o ereceye gchrme· 
~eisicümhur Hz.A müşarünı ey teshilit gösterı meıı ıçm a ata liyiz ki, her hususta biribirimizı· 

Hz. ıne şu cevabı tel yazısını ve Sirkecide birer komiserlik t 1 1 s· 1 . T b . k · d' hd d'l · t" amam ıya ım. ız erı e rıze a· 
göndermışler ar: İ as e 1 mıt ır. dar da götürmek h · ı 

Büyük İran devletinin muhte· Bunlar derhal iskan dilecek, 1 b. k ve ıç o mazsa 
rem ve bliylik Şehinşahı AIA kendilerine arazi verilecek ve ev /ad~n 1B ısmını göstermek İs· 
Hazreti hı.ma un Rıza Şah Peh· yapmaları için devlet ormanların· er ı?1: u. suretle yolu uzatmak 

l 
A H ti r Tahran !arından kat'iyat yaptırılacaktır. isteyııım ıızlerden hiç ayrılmak 

evı azre erı. Ô iste · · d d. y ı ı 
Türkiyeden kardeş memleket Neş'et mer Bey .. meyıwım en ır. arm yo cu u· 

toprağına avdet ederken gönder· lstı•fa Mı Ediyor ? &:umu.z olmasaydı aababa . ka.dar 
k }Atf d b l d hu z yü sızlerı bırakmıyacaktım. Türkıye-

me u un a u un u nu • O ( H ) Ü d ı · d b · rekten gelme yüksek hislerle do· Ankara, 1 ususi - ni· . e gez ıım eınasın a eni, Gazı 
Ju telgrafnamei hümayunlarmı versite Rektöril Neş'et Ömer ıle yanyana gören kadın erkek 
sevinçle aldım. Beyin istifa edeceği, yerine An· birçek inıanların hey~c.anl~~mdan 

Zatı Şebinşahilerile birlikte kara Hukuk fakUlteıi hukuku· göz yaıları döktüklerını gordüm. 
geçirdiğim gUnler ve kudret ve düvel müderriıi Cemil B. in tayin Bana karşı olan muhabbete deli· 
faziletinlze bir kerre daha şahit edileceği aöyl~nme.ktedir: Mamafih let eden bu tezahUrden bilhassa 
olduğum muhavereler hatıramda bu fayia teyıt edılmemıştir. memnunum." 

ğu anhııılmış ve derdeıtine 
tevesaUl edilmiıtir. Hidfae etra· 
fcnda yapılan tahkikat netice· 
ıinde bazı kimseler tevkif edil· 
iniştir. Bu mevkuflar 30 kiti 
kadar vardır. Tahkikata devam r-----------------
•dilmektedir. J j 
Bir Mecmua Hakkında S TER NA N /STER iNANMAI 

Takibat Yapıhyor 
Çıkardığı Milli inkılap mec· 

muasmdaki neşriyatı memle· 
lcetteki anasır arasında ni· 
fak tevlit eden mahiyette 
görlilen Cevat Rifat Beyin hak• 
kında takibat icrası için Vilayet 
makamı tarafından Müddeiumumi• 
lige müracaat edilmittir. ' 

Tıp Fakillteaindeki ecnebi profesörlerden M: Ni~sen 1 ücret almııtır." . . . • 
geçenlerde huauai bir hastanede bir haatanın eıterınde Buna kartıhk M. NıHen dıyor kı: " - lıaret etmek 
cerrahi bir operaayon yaph. Bu hareket, ecnebi profe· mecburiyetindeyim ki mevzuubaha ameliyat, clter 
aörlerln hariçte İf yapamayacakları hakkındaki kaideye cerrahl~tında ~ek derin ve ince bir ihtlıaaa taallük 
muhalif rörilldü ve bu ıabada bazı nefriyat yapıldı. eden bır ~melıyat idi. ,, 
Bu neıriyat arasında bilhassa denildi ki: " - Profea8r Profeıöriln bu alSzlerl, alakadar reami makamlar 
Niaaen memleketimizde her zaman yapılabilen pek tarafından da taavlp ile karıılandığına glSre, bu aahada 
baait bir ciğer ameliyatı için (SOO) lira gibi yilkHk bir vaktile yapılan neıriyatın doğrulutuna, artık: 

INA1f l&rBR 

-·----------------------------·----------------------------------------------------------~ 

Şimdi De 
Sıra 

Sayfa J 

Asistanlara Gelmiş .• 
..... -

Hakları da varyal. Doçentler, ken
di iatedikleri gibi, ayda iki yilı lira 
almaya muvaffak olurlaraa aıiıtanlar 
niçin yalnız yirmi beı lira maaıa 
kalsınlar. Doçentler • bir ııazetenin 
yazdıtı gibi • Avrupada tabıilde dir· 
•~k çürütmütlerae, . aaiatanlar da ya 
yıne Anupada, ya lıtaobulda diraek 
çüruttüler. Doçentlere çok çok kitap 
ve mecmua paraıı lizımıa, aaiıtanlar 
biraz daha srenç ve daha çok okumıy• 
muhtaç oldukları için, Onlara daha 
çok para )izım. 

Vakıa doçentlerin iatedikleri ayda 
iki yüz liranın verilecej'i haberi daha 
gelmedi amma, belki bua-Bnler de ge
lıverir. Onun için aaiatanlarda hazır· 
lıklı bulunmak Jatemiıler. Dileklerini. 
yani ayda yirmi beı lira yerine otuz 
bet lira istediklerini •imdiden blldi
riyorlar. 

Aıiıtan Beylerden birinin bir 
ıazeteye aöyledlti a5z pek hoıuma 
gitti : 

- Biz, demJı, doçentler a-ibl iıte· 
ditimh: verilmezse • iıtifa edecek 
detiliı. Yalnız Ünlveraitiı aaiatan• 
lıtından ortamektep hocalıtına ıreç
mek iıteyeeetlz. 

İoaafh bir ıaz olmak itibarile, bu 
cihetten hiçbir diyecek yok. Ayhtı 
artarmıyorlar diye danlıp bilabllt6n 
ıritmek elbette dotru bir hareket 
olamaz. 

Fakat Üninrıiteain ae it göre
ceğini anlamak cihetindea haylice 
diitündürecek bir ıö&. 

Vaktile biı:e ötrettilderine göre 
Üniversite ile ortamektep arasındaki 
fark yalnız derece farkı, yahut oralarda 
tahail eden yençler araundaki yat 
farkından ibaret detildir. 

Üniveraite gençlere dera Yermekle 
beraber, bir taraftan da yeniden ilim 
yaratmakla mükelleftir. Aaiatanlar da 
Üniveraite hocalarının bilhaaaa 
bu ilim yaratma vaı.ifelerinde 
kıymetll muavinlerldlr. Ünlver-
ıite hocaları tedria aazifelerinl 
• eaki Darülfilnunda oldutu gibi -
yalnız hatlarına, belki bir iki hade
menin yardı mile, görebilirler. Yeni 
Üniveraitemizde bir çok doçe11tllk Ye 
asistanlık mevkilerinin hazırlanma
sı da elbette bu yeni Ünlverıiteden 
yeniden ilim yaratmak iti beklenil· 
dili içindir. Öyle ol ...... ydı, Üni
versite hocalarına bu kadar muavin 
verilmezdi. 

ilim yaratmak iti de, ilmi ötret
mek ltinden çok daha yGkıek ve çok 
daha lezzetlidir. Biraz daha ziyade 
para hatırı için o yükıek ve lezzetli 
iti bırakmak, değil, bırakmaJI dOtiln· 
mek bile.. itilenleri haylice diltOn
dOrecek bir ıBzdQr. 

Vakıa doçentler iıtedlkleri veril· 
mezae bilsbiltOn çekilip gidecekle· 
rinJ, batka yerlerde daha ziyade 
paralı it arayacaklarını •Byliyorlar .. 
Fakat bu, öyle bir ılSa ki iıitenlerde 
diltilnmiye ~bile hal bıHkmıyor! 

Bizim Unlveraltemia daha pek 
genç olduğu için ilim iti ile paranın 
lıilıbiltün ayrı ayrı teyler olduklarını, 
aralaraodıı mGnuebet bulunmadığını 
henüz hiaaedememlt gibi görünüyor. 

Paraaı bizimkinden pek çok ziyade 
olan garp memleketlerinde ilim adam
larının, ilim mileaseselerinln ne kadar 
züğürtlük içinde çalııtıklan bllinae .. 
Fakat bunu bilmemek, 8trenmemck 
daha iyi • 

En iyiai, Üniversite hocalarının, 
doçenllerinin ve asiatanlarının lıte .. 
dikleri her ne ise hemen onu vermek
tir. Çünkil böyle istifa edeceğiz. 
ortamektep hocası olacatız, gibi 
ıözler itltildikçe herkea de Üniversiteyi 
yalnız para kaaandırmıya yarayacak 
bir müesıeae sanacak.. Şimdilik on-
ların iıtediklerlni vermeli ki, Ünlver· 
aite çahtım, belki çahtbkça lllmden 
zevk alır da ilim ile paranın ayrı ayn 
feyler olduğunu kendilitindeo öğrenir. 

Eski Yazı he Müra
caatlar Yapllmamall 

Ankara, 9 (A. A.) - Baıve• 
kiletten tebliğ olunmuıtur : 

Bazı kimselerin reımi makam• 
lara ve zevata elki harflerle 
yazılı müracaatlerde bulunduklar1 
görlilmektedir. 

Meıkür harflerle gerek Ba,ve• 
kilet makamına ve gerek zata 
gönderilecek yazılaran okunmadan 
yırtıhp ahlacağı berkeıçe bilin
mek üzere beyan olunur. ............................................................. 

AFYONKARAHiSAR 
MADEN SUYU 
En aıbbi sofra suyudur. 



4 Sayla 

~ {Memleket M1111.ıaruı\: 
Eskişehir den 
Bozügüğe 
Otobüsle Seyahat 

Bozöyük (Hususi) - Eskişehir 
köprübaşı meydanı, Anadolunun 
m.Jhtelif yerlerine gidecek yolcu
lara mahsus Otobüslerin, kam
yonların karargahıdır. 

Sabahın beşinde bütün şoför
ler uyanmış, makineler silinmiş 

yağlanmış, benzinle doldurulmuş, 
lastikler şişirilmiş arabaların içleri 
•fipürülrnüş temizlenmiş, yolcula
rın rahatça binip gitmesine ha
zırla"lmışhr. 

A ·şamdan Eskişehir ve hava
lisine sürekli rahmetler düşmüştü. 
Kara yoHarının fevkalade batak· 
hk bir hale geldiği, gelip giden
lerden işıtildi. Söğüt kazasına 

giden hafif tertip şose yolu biraz 
daha tehlikesiz ve çamurauz lakin, 
yirmi kilometre fazla dolaşmak 

icabediyordo. Şoför cessur oldu· 
j11 için o kadar uıun mesafeyi 
ancık bir çamur için dolaşmaya 
lthum gör aıedi. Es~ehirden Bo
zöyüğe doğru kırk elli kilometre 
yol aldıktan sonra ovanın orta· 
mnda. ve f nöoü sahasında araba· 
nm koyu bir çamura aaplandı. 
Tekerlekler yarım metro kadar 
yere gömüldü. Çok çürük bir 
toprak. aynı zamanda özlü mü öz· 
liL Makine var kovvetile işliyor. 
lakin tekerlekler patinaj yapıyor. 

Ne ileri, ne geri. Orada mıh· 
lanıp kalıyoruz. Ayaklarımızda 
üçer okkalık katı çamur kiitlesi 
bir tarlanın kenarına çıkıp dinle· 
Diyor ve bu bataklıktan nasıl 
kurtulacağımıza dair tedbir dtişü· 
nüyorm. 

Arbk her kafadan bir ses .. 
yolculardan biri : 

- Geçen glln "Son Posta,, 
da bir ıeyyar muhabir Anka.raya 
ıeyahnt etmiş de gördüklerini 
gazeteye yazıyordu. Onları yaz• 
mak marifet değil, o muhabiri 
buraya getirmeli de şu hali gös

termeli. Yazacak fey asıl bu 
manzara!! Yazmalı da Bilecik 
valisinin nazandikkatini celbet
meli. Geçende de yine bu yolda 
bir harap köprüden bir kamyon 
yuvarlandı. Halbuki bu köprünün 
sağlam olduğuna dair bir gün 
evvelsi Bilecik vilayet mühendisi 
rapor vermişti. Gelsinler de ıu 
hali görsünler •.. 

Diye söyleniyordu. Ve o sa· 
tırlan yazan ben de bunları din· 
liyordum. 

KarJlda ağaçlık içersinde 
lnönft kasabası. Yamacında, orada 
yapılan kauh muharebede canla
ruu vatan uğruna feda eden ıe· 
bitlerimizin mezarlan, önünde bir 
abide, üzerinde al bayrağımız 
dalgalanıyor. Bedıi olduğu kadar 
libuti bir manzara, karşıdan kar• 
şıya kud.i bir panlb. 

Nihayet, bir müddet sonra 
dinlenmiş birer bazu kuvvetile 
yine arabayı omuzluyor ve o 
koskoca gövdeyi oynatıp bir 
mucize kabilinden olarak birkaç 
hamle ile bataktan çıkarmaya 
muvaffak oluyoruz, ilkin bizde 
insanlıktan ve birer kat elbiseden 
çakıyoruz. Şoförümüz bu yoldan 
geld'ğine bin pişman fakat iş 
işten geçmif, sabn tükenip te 
homur danan yolculunn sitemli söz
lerine tahammiilkar bir vaziyette, 
ı>nümüzde on dakikalık bir meaa
fede u Poyra ,, isminde bir büyU· 
cek Çerke köyü var. Burası artık 
Bilecik vilayeti hududu. Köy kah· 

( U valW 11 inci aa~;fada ) 

SON POS'IA 

• 

• 
lzmirde 

leri 
Eğlence 

Semtlere 
Ve Yaşayış Şekil
Göre Ayrılıyor 

lzmir (Hususi) BllyUk tOccar· 
- İzmir halla, lar Karantinadan 
şehre yayılış nok· baılıyarak Göz· 
tasından, biraz tepeye kadar 
Aristokrat bir geııİf bir sahayı 
taksime uğra• kaplarlar. Sadık 
mıştır. İngiliz Bey ve köprüde 
tebaasından o- oturanlar, nisbe-
laıılar ve İngiliz· ten ayn yaşa· 
ler toplu bir mağı tercih eden· 
halde Buca' da lerdir ki, bunlar 
oturmayı itiyat aruındaki eğlen· 

e d i n m iş !erdir. ce ve yaşayıf 
Amerika kolonisi daha ziyade aile 
Bornova• da ota- toplanblanna mlln· 
rur. İtalyan te· Gece hayatı •• fazla olan Karııg•lcadan 6ir manzara hasır kalır. 
bealılar Alsancakta oturmayı tea daha az: varlıklı ve fakir B&tün bu taksimin haricinde 
terc ıh ederler. olanlardır. Bu bölümlerin bari· kalan yalnız memurin sınıfıdır. 

On bini tecavüz eden Muse· cinde Karııyaka ve Reıadiye Bu sınıf ıehrin muhtelif yerlerine 
viler, iki ayn bölüme uğramışlar- semtlerinde ecnebi ve musevllere yayılmıştır. 
dır. Birinci böltim varlıklı olan· tesadüf etmek mUmkilndD.r. An- Jf. 
!ardır. Bunlar Karataştan bqlı· cak bunlar peh mahduttur. lzmir ıehrinin biltlln canlılığını 
yarak salhane caddesini takip * toplıyan ve biriktiren semtler 
ederek, Karantinaya kadar de- Türk halkın ıehirde yayılma ıehir gazinosunun önünden başlı· 
vam eden kısımda otururlar, Ka- şekli ise bilhas a dikkate ıayan- yarak ( Güzel yere ) kadar olan 
ratnştan Salhaneye kadar ııırala· dır. kısmile, Karşıyaka kordonudur. 
nan Musevi evlerinin arasına pek Locaya mensup olanlar ( Ma- Şehir gazinosu önünde akşamları 
ender olarak bir Türk veya ec- sonlar ) , awkatlar, mühendisler saat dokuza kadar canla bir 
nebi evi sıkışlığı görülmüştilr. ve mimarlar, bankacılar Karşı- kalabalık göze çarpar. Karşıya· 

ikinci Musevi bölümü Mezar· yakada otururlar, Doktorlar ve bir kada yaşama daha toplu olduğu 
lıkbaşı, Tilkihk ve Yıkıkminare kısım avukatlar Alsancakla Göz· için gece saat on bire kadar 
semtine yayılmıştır. Bunlar nisbe- tepeye yayılmışlardır. sokaklar kalabalıkbr. 

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

Çeşme' de 
Belediye Çok Verimli 

işler Yapıyor 
Çeşme, 9 ( A.A ) - Alaçab 

Bleediyesinde çok Terimli çalışın~ 
lar vardır. On ay içinde Belediye 
kasabada fenni bir mezbaha, bir 
beton köprü bir aile parkı, yap
mış bUtün sokaklar elektrikle ay· 
dınlatılmıt, kasabanın içinde dil· 
zeni bozan yıkıklıklar kaldırılmıfı 
1700 lira borç ödenmiştir. Bele
diye kasabanın içinde görümlü 
bir bir bina satın almış ve buraya 
taşınmışhr. Ayraca Belediyece bir 
tevekkuf istasyonu kurulmuş, da· 
mızlık davar ve aygır satın alın
mıştır. Bu yıl belediyece kasaba· 
daki kuyular temizlenecek, Cilm• 
huri yet meydamndaki par1' 
büyültülecek, kasabanm göbeğin
de parkla çocuk bahçesi yapıla
cak, spor sahası satın alınarak 
düzeltilecek, caddelerdeki bozuk 
yerler doldurulacak, kaldınmlar 
yenilenecektir. 

Ad anada 
Bir Hakimle iki Zabıt Ka

tibi Mahkum Oldu 
Adana 9 (A.A.} - Vaıifele• 

rini auiistimal ve zimmetlerine 
para geçirmekten auç.lu ve mev .. 
kuf sabık zabıt kitiplerl 
Azmi ve Ahmet Efendilerle sabık 
ıulb hakimi Tahir Beyin muha
kemeleri bitmiı, Azmi ve Ahmet 
Efendilerin be§er sene on birer 
ay ve on beşer gün, Tahir 
Beyinde beş sene on ay hapsine 
ve zimmetlerine geçirdikleri 
paralarla birer misli cezaların da 
kendilerinden tahsiline karar ve• 
rilmiştir. 

Kaş Gençleri Elmahhlarla 
Maç Yapacaklar 

Kaı ( Hususi ) - Üç sene 
evvel kurulan Gençler birliği ıon 
zamanlara kadar büyük mesai 
sarfederek memleketi harice, 
bilinmiyen yerlere kadar•duyur
maia, tanıtmağa çalışmıştır. Bir· 

1 Denizli Kazala- 1 
rından: Sarayköy 

Saraykögd•11 bir manzara 11e 

bdedige reisi Iluarı Beg 
Sarayköy, (Hususi) - Saray· 

köy kazaSJ Denizli viliyetinin en 
ıakfn ve en işlek, münbit, şirin 
ve latif kazalarından biridir. 
Aydın demiryolu Uzerindedir. 

Denizliye 20 kilometrelik ga
yet dUz ve muntazam bir şosa 
ile bağlıdır. 

Kuaba: 1200 hane ve 4500 
nüfuatan ibarettir. Atağı ve yu· 
karı Turan namlarile Uç mahallesi 
vardır. Kısmen alektrik ile aydın· 
lablmııbr. 

iki lıkmektep, 1 otel, 6 han 
11 kahve, 13 çepıe, 4 manifa· 
turacı, 20 tuhafiyeci, 20 bakkal, 
12 terzi, 10 kunduracı. 6 fınncı, 
4 lokanta, 9 berber, 7 helvacı, 8 
kasap dnkkinı vardır. 

Belediye bütçesi 14 bin lira 
raddesindedir. Beı senelik pro
gramda bir hamam, asri bir 
mezarlık, asri bir mezbaha, 
müstakbel haritasının yapılması 
mfiteaavverdir. 200 den fazla 
mensucat tezgahı vardır. .............................................................. 
lik şimdi de~ Kaş gençlerini kom• 
ıu kazalar gençleriyle tanıştır

maya karar vermİ.f ve Elmalı 

Adana'da 
Ziraat Bankas1 Buğday 
Mübayaasına Devam 

Ediyor 
Adana, 9 ( A. A. ) - Ziraat 

Bankası buğday alım ifi hararetle 
devam etmektedir. Düne kadar 
alınan buğdayların yekünu tah· 
minen iki milyon kilo idi. Banka
nın elindeki depolardan birkaçı 
tamamen dolmuş ve yeniden 
buğday koymıya elverişli depolar 
aranmıya başlamıştır- Sahn alma 
işini sekteye uğratmamak, çiftçiyi 
darda bırakmamak için banka 
mevcut cami ve medreselerden 
de istifadeyi düıünmektedir. 

Fiatlerde yeni ylikseliıler yok· 
tur. Kıbrıs cinslerinin kilosu 3, 
yerli 2. 75 kuruştar. 

Adanada Sıcaklar 
Adana, 9 (A.A.) - Üç dört 

gündenberi milthiş sıcaklar tekrar 
başlamıştır. Dnn ve bugün sıcak
lık gölgede en fazla 38, en az 
25 derece idi. 

Adana da 
Köylü için iki Değirmen 

Ayrıldı 
Adana, 9 (A.A.) - Buğday 

Koruma Kanununun tatbikından
beri şehre yakın ve 6tedeberi 
buğdaylannr ıehir değirmenlerin
de öğüten köyliiler halkı ı~kıntı 
içindeydi. Dün toplanan Buğday 
Koruma Komisyonu ıehrin mu}ı. 
telif yerlerindeki iki değirmenin 
yakın köyler halkına tahıiıini 
kararlaşbrmıı ve keyfiyeti Maliye 
Vekil etine bildirmiştir. 

Adana Borsasında intihap 
Adana, 9 (A.A.)- BugUn ıeh· 

rimiz borsa encllmenl intihabı 
yapılmış ve geçen seneki heyet 
azasından biriıi değif tirilmiıtir. 
Diğerleri tekrar seçilmiılerdir. .............................................................. 
kazasına giderek ora sporcularile 
futbol maçı yapmak için teşeb

bllalerde bulunmuıtur. 

Ev Doktoru 

Perhiz 
Yemekleri 
Ve Usulleri 

Bazi karilerimiz perhiz ve be1ı.ı 
yemeklerin ne şekilde tertip fll' 
ccğini ve piıJirileceğini soru)'~ 
Poliklinik mecmuasında çık&D .~ 
ğıdaki yazı onlann bu mtişküll...,. 
)erinde bir cevap teşkil ~ 
Bionenaleyb, bu yazıyı diJP"' 
okumalanm tavsiye ediyortıro: _.. 

Kavrulmut Buğday u .... 
Çorbası 

Miktarları : 20 gram kav~ 
buğday unu, 250 S. M. M. Rll fll 
ııiit, 10 g ram tereyağ, 1 gra· iuce ~ 

Hazırlanması- Küçük 
tava içinde ( 40 ) gram eıeııJ 
buğday ununu kavurmalı, (' 
miktar kavrulunca ( 20 ) ~ 
iner) un kavrulurken yanmaJ 
pembeleımelidir. intihap edf' 
aüt veya suyu kaynatmalı, ~ 
nama başladıktan 10nra ka~ 
muş unu suyun içine atmaJl9" 
Hafif kaynama ile bq da1'

1 kadar karışbrarak pİfirmelİ 
Daha koyu çorba i•tenlrae bujd' 
unu 25 grama lbliğ oLınur. 
Daha Çok Bealeylcl Çor-

Prlnçunu Çorbası 
Miktarları: 20gram Pirinçunu(2ç~ 

k. ııilme), 400 s. m. m. au, eüt 
buyon, 6 gra tereyağ (veya 10 grad 
1 gram ince tuz. 

Bunda kalori, albnmin, tf 
ve maiyeti karbon çoktur. 

Hazırlanması - UnIJ 
yapılan hafif çorbalar gibi piiİ, 
lir. Çorba, lipa ve bulamaçlarj 
pişerse süzülmek istemez. To~ 
lar bulunursa keten elekten v~ 
ince maden süzgeçten r.üzül
ister. 

Yumurtalar 
Yumurtalarda bqhca alb 

fazlaca miktar yağla müft 
fosfor vardır. Perhizde •e ale 
yemekte yalmı. tavuk yumu 
kullanılır. 

Orta büyüklükte bir tavuk 
murtası takriben 53 gram 
Bu yekünden 6 gram gelen 
buğu çıkarmalı, geri kalan 
gram tamamen kabili iatifad 

Bu besleyici kısım ikiye afi 
lır. San ve beyaz. San ile b~ 
zın ayrılması kolaydır. 

Perhiz yemeklerinde başlıca 1' 
murtanın sansıoı kullamnz. 

Yumurta akı: Bazı emJI. 
ile karışık münhal albümin~ 
mllrekkep zülali bir mayidir. 
iki kısımda da, san ve beyaı 
albümiu, yağ, kabiliistifade al 
min vardır. 

Fakat yumurta akındaki k 
yUksek değildir. -"' 

Hassalar1 - Kab yum&JJ"' 
dediğimiz pişmit yumurta ~ 
hazmolunur. Bu •ebepten, peilıı' 
yemeklerinde yumurta akını -~ 
mamile pifirmemelidir. NeP'" 
itibarile yumurta akı fazla ist~ 
deli değildir. Çiy yumurta ~ 
açıkta dövüldüğü zaman çalk~ 
mış ıu ve sabun gibi bir kö~ 
yapar. Bu köpük teker, J 
kakao vesairenin hoı ve hafif "' 
tarzda alınmasına yardım e~ 
Yumurtanın san11 daha zeıır 
ve daha hazmı kolaydır. ...'4 

Klltlesinin azlığına rağ~ 
termime yarayan azotlu madd il 
ile temin edeceği kalori cihe JI 
den yumurta kuvvetli bir gıda t 
Bazı perhizlerde şayanıkayıt ~ 
susiyetleri ve terkibinde fosf 1 
yağlarm bulunması cihetinden il.. 
kıymetli bir büyütme gıdası "tJ 
Yumurtanın yağlan yüksek ... 
münebbihtir. Yağların mUbnd~ 
gıdaiyc ve imtiaası kolaylaştır 
malümdur. Bittabi, bu yemekl 
doktor tarafındaç tavsiye edi 
ıarttır. - * 



( Siga•et Alemi J 
Almanyad~ 

....... ~ ............................................................ , 
&&BİCi TILBBArL&B 

3 Milyon 
Silahlı 1 

Dün kil "Son Poata,. da okudunuz. 
Röyter iaimU lngiliz •janıı, Almanya
da bugün ilç milyon gencin silahlı 
bir vaziyette baı.ır bulunduğunu 

bildiriyor. Fakat bu üç milyon mü
aellab adamın, hilkümet emrinde 
bulunduğunu zannetmeyiniz. Hepsi de 
Hitlcrin hücum ordusu kadroaundadır. 
Ancak bunların yDzde yetmit beşinin 
arbk hücum orduau kadrosundan 
takarılacaj'I haber veriliyor. Yani 
167le böyle Hitler rejimine muhalif 
vaziyette iki milyondan fazla bir 
ordu vücut buluyor, demektir. 

Buna mukabil hGkiimetJn elinde 
(100) bin kitllik re1mi bir ordu ile 
40 bin kad.r polia ·n ıalro vardır. 
Şu halde hilkGaaet emrinde bulunan 
(140) bin kltllik bir kuvvete karfı ikl 
milyonluk muazzam bir muhalefet 
ordu•u mevcuttur ki Hitler hGkümetl 
bu kalabalık kitle ile utraımak 
m•cburlyetlade blaeak demektir. 
Çftnkl Alman)'ada •l1ul Yazlyetln 
laenlz du,.anlaımadaj1 n durpnlaı
.naaktan da benOz uuk bulunduğu 

hakkındaki haberler, bize böyle bir 
hliküm veriyor. Bu vaziyet karşısında 
Hitler hllkOmetl slyaai bil" incelik 
f68terem6z 'H)'a zecrf bir hareketle 
ani bir muvaffaldyet temln edemezse 
Almanyada çok yakın bir istikbalde 
~an gövdeyi ıi>tGrebillr, demekten 
kendimizi alamıyoruz. 

Akbmııa relen ihtimallerden biri 
de fudur : M. Hltler bu iki milyon 
naubalif •IWWya kartıkoyabllmek için 
ordu mncudGaG artbrmak cihetine 
aldebilir. Halbuki b01l• bir karan 
tatbik edebilmek lçln de Versay 
muahedesine imza koyan dnletlerden 
m(haad~ almak lbımd1r. ÇGakO bu 
muahede Almaayaya ancak 100 bin 
kitilik bir ordu bulundurmak hakkını 
nrftor. 

Şu halde J• Almanyaya mev-
cut Jcuyvetlerlal çojaltmak hakka .......... ..,........ ........... ..... 
rının ortabfa hlklmlyetlae lmkla 
Yerllecektlr ki bu takdirde yalnıı 

Almanya detfl, bizzat kıt'ut Avru .. 
panın kendlıl bUyGk bir tehlike kar
tı•ında bulunuyor demektir. - .fr 

lngilterede Sıcaklar 
Londra, 9 (A. A.) - Sıcak daJ.raaı 

deYam etmektedir. DOa, memleketin 
orta k18mmda (88) fabreabayt derece•I 
kaydedllmittlr. BuıGn hararetin (90) dan 
fazla alacatı tabmbı ediliyor. Muhtelif 
noktalarda •ıcaldar yOzlladen orman 
Y•nrınlan çakbta haber verllmtktedir. 

. 

Felemenk 
Arbedeler inin 
Mes'ul/eri 

Amılerdam, 9 ( A. A. ) - Deyli 
Telgraf muhabirine ırörc, burada dört 
gün •Üren iıyanda yedi kiti ölmÜft 
elJiden fazla kirn•e de atır •urette 
yaralanmıştır. Hükumet tarafından 
zabıtaya, gezilmeal yHak edilı.-n 

yerlerde görülenlere ateı açılmaaı 
emri verilmesi üzerine Hayİfİn temini 
mümkün olmuıtur. Kargaıatıklara 
sebep olan komilni•t ve miiatakil 
ıoıyalist farkalan kapablac•ktır. 

Bulgar - Sırp 
Dostluğu 

Bir Hukukçu Heyet 
Sofyaya Geldi 

Sofya, 9 ( A.A ) - Yul'o•lav bu
kukçularındam mOrekkep 25 kitilik 
bir heyet, Bulrar me•lektatlannm 
yaptıkları ziyareti iade için dla 
buraya ıelmitlerdir. Batvekil ve Ad
llye Nazırı M. Y orıriyef heyet ıerefine 
dOn bir ziyafet nrmittir. M. Yorgiyef 
•Öyleditf bir nutukta, bu ziyaret ve 
seyahatlerin karııhklı anlaıma lçln 
olan ehemmiyetini anlatmııtar. 

Japon Casusluğu 
Rusların Evrakını Çalar

larken Yakalandılar 
Mo•kova, 9 (A. A) - Tas ajan

ıuaın Uzak Şarkta, Blakoveçen•kten 
bildirllditiae ıBre, Sahaliadekl SoYyet 
konsolo•unun Amur nehri Ye Man· 
çurl vapur ıirketleri ıerefine verilen 
bir ziyafette hazır bulunan Japon 
kumandanı bir aralık konıolosbane 

evrakmı çalmıı, fakat kaçarken ya .. 
kalanarak evHk reri ahnmıtbr. 

Japon Prensi Var9ovada 
v ...... ~~- Jııpıea ...... .. 

Ka1a .e HYce•I bura1ar pl .... eclü. 

F ransada Müthiş 
Bir Yangın 

Llburn, 9 ( A.A ) - Dla Ga .. 
betta caddesinde bllyGlc maj'azalarda 
mGthiı bir 1an.ın çıkmıftır. Bordo Ye 

Kutraatan relen itfaiye kunetlerl ile 
h•llc bet sHttlr tlddetle devam eden 
afetin Bnilne 16çmeye çalı1maılard1r. 
Saat (lS) te yanrın •8nmGıtür. 
HaHrat mGhimdlr. Birçok biHlar 
tamamlle hnap olmuıtur. 

"Son Posta,, nın Milli vt Edebt Tefrikası: 46 10. 7 -9M 

M•hrura Sami 

ÇÖL GİBİ 
Burada yapraklannın yeşili }arımdan bir kaçını çalayım. Beni 

kızıllanDUf bir bahçenin 6ntinde dinlediğini, duyduğunu, beğendi· 
otomobil durdu. « lnelial » de- jinl preyim.... Senden buralar-
nildi ve beyni, mantıjı, lnaanhtı dan uzaklarda çallf8bilmek için 
durmuı kalıbım da, kurulm11t bir ı yeni kuvvetler tophyayım. Maddi 
oyuncak ıibl ona yaalanarak indi, varlıjı olmıyan bir "MOz,, fibi, 
yftrüdti. ilhamın perili ıibi karpmda 

- G6rdftn, diyordu.· Arabada, otururken, belki de yepyeni, 
toföriln kulağının dibinde, aana harikulade ıeyler yaratayım. Ne 
içimden kabanp taşan ıeylerhı çıkar.. var11n bet treni gitlin. 
hiçbirini a6ylemedim. Ynznne Kapacla otomobili bekletirim, 
bile bakmadım. Hnl ondan aonrald trene yetifti-

Bugtın evde ne hizmetçim var, ririm. BtUün ömrllmOze yetecek, 
ile de beraber çalııbtımız ıair birbirimizden uzak geçecek sn~ 
arkadat- Fazla oturmak iıtemeaen Ierd bize yqama kuvvetini vere-
bile, işeri gir, salın, dolaı, ylirll, cek blr tek saatimiz, bqbaıa 
bakın! Odalarımın içinde kokunu, cancana geçecek bir tek aaati-
lıayalini bırak, latanbulda geçecek miz olsun. Bu bir tek 1aatte, aen 
bu son birkaç giinilmft ben, sen.. evini, lkocanı hatti Nesrini 
den kalacak gölgeler, rliyalarla unut. Hayalen benim ol. Eıki 
Y•tayayım, rUyamızın sonunu değişmlı 

Seni şimdi piyanonun kartııın• farzet. Bu bir tek 11atte ollun, 
claki aedire oturtayım. Son parça.. kendini bftttla bir hayat için ba .. 

Nazilerin Kavgası ................................................ 
Almanyanın 

rıdan 
Dahili Münazaası Dışa
Nasıl Görülüyor? 

Bu teklin, Hitler rejiminin bir alimeti oldutunu herkes bilir. · Bu reımi 

nqreden Çek matbuatı, dilzpn salip ile evvelce Almany•da milJI ıoayaliat· 
leria dirllk düzenlik içinde yaıadıldanna, timdi İH h1rlaımakta olduklarını 
l'Ö•termit oluyor. 

Bu resmi. biz, Alm.nya ahvali hakkında bazı harici telakkileri tebarüz 
ettirmek için koyduk. 

Londrada Müzakereler 
·--··-···-·-······························ 

Fransız, İngiliz Nazırları Bir İttifaktan 
Başka Neyi Görüşebilirler ? 

Londra, 9 (A.A.) - Fransa· İnıil· 
tere ıörilımelerl bqlamıştır. Fran1&y1 
M. B•rtu ve bahriye nazırı M. Piyetri, 

lngiltereyl de hariciye nazırı Su Con 
Slmon, batnkll muavini M. Baldvin 
Ye hariciye mllsteıan temıll ediyor. 
Deyll T elrraf a göre mtlzakereler, 
lnıllterenin yeni bir ittifaka taraftar 
olmadıtı ihH• edilmek •uretile idare 
edllec"ktir. ,.,...... Ark,~., ...... ~ ..... 
clalr .on deri ' 611ea notltai nuarla 
lıartıterenln Belçika Ye Holandanın 
taarruzdan mHuniyetiae dair husud 
bir beyanatta bulanmdl meaelelerlalo 

Fransada Siyasi 
Nümayişler 

Paria, 9 (A. A.) - Komlalst Ye 

sosyall•tlerla tek cephe nllma1iflerl 
Dua da VenHn'de 7apdmııtar. On 
bfalerce kiti nOmayiıe ittirak atmlt
ler, heyecaah nutuklar ıa,lenmlı, 
hl~lrir bld... olmamafbr. 

na bağlaomlf, benim olmUft be
nim kadınım, benim 8§im Jibi 
gör buna inanmıya çabf. Riyada. 
hayalde olıun, kendini benim 
kanm olmUfltln farzet. 

DGıOn ki, bir yaz ıonu günll. 
Seninle itte bir gezintiden dann· 
yoruz... Parmaklıklı bahçe kapı .. 
ıanı açıyorum ... YDrtlyoraun ... Sa· 
na: "- Bak ne fena karıcığım, 
geçen alqamki fırtına fU ıarıh 
morlu kaıımpahnın sapını kır· 
mıf... Yazık, sen onu ne çok ,.,. 
verelin... Gel biri ahp oau kar .. 
pacla birkaç IÖD daha au ile 
be.Jeyip yqatalım, diyorum. Ko
lumda yDrlJonun.... G6zlerim 
tizlerinde, hep NDll bakıyorum ••• 
Acaba bopna ıitmlyen bir .. Y 
mi var? Sewcli;i, beldediii bir 
.. , mi ebik? Gakteld buluta 
mı uzanıp biraz pembelik 
vereyim? Ozerindea buap geçsin 
diye, menimlerin .ardınca dlnUp 
ona gnller, yuemınler mi kopa• 
rayım? ..• Y oba havada hoılanma• 
dığı, ııkınblı bir ııcak mı var? 
Uzak uzak ıklimlerin baharını, çi· 
çek kokulu serin rlizglrlarım mı 
çahp ıetireyim. Ortahktaki aeaaiz .. 
ilkte mi korku verici bir durıun• 
luk var? Neler ı6yUyeyim ona, 
haaısrf g61derde uçup, hanıi cen• 
aet kutlarım, etrafuıda ltilfDp 

ciddi surette nazarı itibara abnmHI• 
nın muhtemel olmadıtına Ja&m•ktadlr. 

Difer tar•ftan Alm•ayadaki 808 

nzlyetin inkltafı Fran•ız ve in.iliz 
nazarları arasında bir noktal nazar 
teatisine vesile olacak ve M. Lltvino
fun mıntakavi mi•aklar hakkındaki 
tekllflerl hu•uıt bir dikkatle tetkik 
olunıcakbr. 

* ı...• .. ' (A.A.)-Bli ......... 
........ • FNa•a ......... iki buçuk 
... t alrmlt, •irlımeler umumiyetle 
sUibları bırakma meselesine haarediJ .. 
mittir. 

Sovyetler Birliği 
Kongresi 

Moakova, g (A. A.) - Merked 
l•a komitetl, SoYyet clmlauri1etlerl 

Wrlitlnl yediDcl Sov1etler konıre•İDI 
pleeek kiaUDuHnllain oa betinde 
toplaata1a çaj'lrlalfhr. 

cıvaldaaınlar diye tutup ıetireyim? 
Diyorum. 

Sana, yuvamıza döntıılerimizln 
her birinde olduğu gibi, bunları 
fı11ldıyorum... Camlı kapıyı itly~ 
rum... YürOyonuo... Hiç bir tarafa 
bakmadan yukarı çıkıyorum ... 
Aıkımızan, ıürimizin, rüyamızın. 
muıikinin odasına aokuyorum. 

Buraya sanki, kolların, vilcu .. 
din, etin, dudakların, deill de 
elirleımiı varbtınla ıiriyoraun 
aen. 

Uıulca ne aen1 no de ben duy
madaa bapndan vualetini, llıtlbı .. 
den ıiyah koatllmtln& ceketini 
alıyorum. Ne yorpn, bitkin bir 
ylzlln vn. Göderin lorplflJOr. 
LC>fluiu iıtiyen bir bllin var. 
Pancurlan çekiyorum... Ayakla
rına mini mini kırmızı deriden, 
aaray terlikleri getiriyorum ... 

Sedire otunıyonun... Arkana 
yHbldanmın en gOzellerinl yıp 
yorum... Yanındaki alçacık do .. 
laptan 1evdiğin albn pırdbh ek .. 
airden çıkanyonım •. 

- Sen tuzlu bademleri çok 
HYerlin, değil mi f canım? Bana 
din al, diye tenbib etmittin de •• 
diyerek una yaldız kakmah kriı .. 
tal tabatı uzabyorum •• 

Siyah, b.yaz tuılarıma çala
Jlm diye mi baluyoraun? Nerde 

( Gönül işleri ...._ 

Si 

Genç 1'..ızların 
Genç Erkek 
Arkadaşları .. 

l 

"İkimiz,, imzaaile bir mektup 
aldım, diyorla ki: 

" Biz, iki genç kız orta tahsili 
bitireli çok zaman oldu. Şimdi 
yaşadığımız muhitte kartılaştıkla
r1mızın azim ekaeriyeti erkektir. 
BuııJar bize ilk günlerde bir 
arkadaı muamelesi yapıyorlar, 
fakat çok geçmeden bu arkadaı
hğı " hususiyet ,, istiyecek kadar 
ileri götürüyorlar. Bu dakikaya 
kadar namuslu yaşadık, bundan 
ıonra da öyle yaıamak azmindeyiz. 
Fakat istikbalimizi temin edinceye 
kadar devam edecek olan bu 
mecburi tema1 esnasında bu 
erkek arkadaılarımıza karşı nasıl 
bir tarzı hareket ittihaz etmeli
yiz ld, ·~usuaiyet ,, isteme teşelJ.. 
btıaler lleailain?,, 

Tramvaylardan barem-ıelimhk 
perdesinin kaldınldığı gtin r8z· 
lerimin önüne ıeldi. Ön tarafta 
tarfta kadınlara bıralolan 
iki sıraya ıeçmiyerek bililtizam 
arkada kalmıttım, kadmla erke
ğin bu ilk temasının intibaını 
ıöılerlmde alıkoymak istiyordum. 
Evveli bir çekingenlik, bir llr
keklik, bir utanma g&rdllm. Fa
kat bu çabuk geçti, yerine dik· 
katli bir bakma, bir atlzme kaim 
oldu. Aradan ne kadar zaman 
geçti, pek heaap edemiyecetlm, 
fakat buılin tramvayda, vapurda 
ve trende karıılıkh oturmalar 
tabiidir. 

17 yaıında yalnız baıana dün
ya aeyahatlne çıkıp, çıkbği gibi 
d6nen lngillz kızının temkinhıe 
benOz malik olamadık, laveçlinin 
salibetine eritmeyi ise aklımızdan 
bile ıeçirmeyiz, fakat inamllDI· 
yacak kadar bllyl\k bir değiılklik 
d.-..1 atıatbjmm muhakkaktır. 
Orta tabailinl bitiren genı kız, 
şereffi kaldığına g&re, ıenç er-
kek arkad8f1na yapacağı muaano-
lenin ne olmaaı icap edecejlne 
vukufu oldujıınu ı&ıatermiftlr. 
Bana ıormaaı fazla bir cemile 
olacak. Meılek ve muhit icabı 
mecburi temaılarla iktifa etmell 
makaadı temin• kifidtr. Hu..ulyet 
teklifine anla1D1yan bir nazarla 
bakarak reçlp gitmek kllıtaha 
ftl'ilecek en b&yftk terbiye derai 
olabilir. 

HANIMTEYZB 

kalmııbk? Birinci perdenin aonun
da detll mi? Arkanı daya, rahat 
et, oradan bqlıyacağım aana •• 
Neye öyle titriyoraun, tııllyor 
muıun yokıa? Dur sana bir ıey 
ıetireyim .•. 

Nearin, bir rUya dili ile o hep 
böyle konUfuyor. Dıtarı çıkar 
çıkmaz, dojrulmağa, yürDmeğe, 

bOıbOt8n yuvarlanmadan kurtW.. 
mata aavqan bir kllçeyim. 
Dımağı durmuı, yanakları al al, 
aade et ve kandan yapılma, za'fı 
tl Havvadan miraı almıı, yenile
meie hazır bir kadınım aanki 1 

Biraz aonra elinde aarmah bir 
ipek yıiım ile geliyor: 

- BlyOkannemln niklh elbf.. 
aeai lmiı bu... incecik buluzunu 
lrtecek bir pyim yok Nihal. .. 
Ben bunu çok aeverlm... Onu 
ıenln OıtOnde görilraem bilsen ne 
ae•ineceiim ... Beıtelediiim "Fee
rinin" bir masalı var ... Bu maaalın 
ıultanına kafamda ben senin 
yllzlinü, ıenin gözlerini verdim, 
aırtına da hep bu elbiaeyi ıiydir
dim ... Ne oluraun kollarını ıeçir •• 
Bak 6nU açık... Tıpkı Kerem'ln 
nefe.ini aleYleten o aayw bitmez 
kUçUcük albn düğmelerden bunun 
da 6n0nd• boydan boya var .•• 
Beli ne dar... Ne iyi de uydu 
una... Ne ıUzelain b6yle ... 

( Arka .. var t 



6 Sayfa 

:ı Dünya Hddlseltıri t 
Şi1nendif er 
inşaatı 
Geriliyor 

Son seneler zarfında blitün 
Ştıganı dünyanın şimendi-

di/c/cat bil' fer inşaatında dik· 
istatistik kate değer bir du· 

._ ____ _. raklama ve gerile· 
me vardır. Es&11 Alman olan son 
iıtatistikler vaz.iyeti şöyle gösteri· 
1orlar: 

1927 - 1.249.440 kilometre 
1928 - 1.254.324 
1929 - 1.258.279 
1930 - 1.279.735 
1931 - 1.281.911 

" 
" 
" 
" Bu rakkam si)s:Jesi gösteriyor• 

lci 1927 den 1931 e kadar şimen· 
difer in9aatında mütemadi bir 
artma olmuftur. Ondan ıonra 
her ne kadar kat'i iıtatistikler 
teıbit edilmiıse de intaatfl ıerile· 
me olduğu muhakkaktır. Bu ge· 
rilemenin aebebi, dtınyanan ucuz 
olduiu buhran değildir. Fa· 
kat otomobil Ye otobliı aanayiinin 
inkişafıdır ve bu inkipfın time ... 
difer aleyhine müteveccih olma· 
aıdır. 

* Deyi Ekıpres gazetesinin yaz· 
dığma ıöre bu aenenin 

.-l~n-6_1/_b_/ı-.ab--- ilk alta ayında ln-
rilcalarını11 giliz ıilih fahri· 

kaları ıon 15 aene 
allilı satışı içinde yapmadık· 

lara kadar büyük bir it yapmış· 

lardır. logiliz Ticaret neıareti bu 
huıuıta ıu rakamları neşrediyor. 

Rakamlar fngiHz lirasıdır ve 1 
klnunusaninden bu aenenin 31 
mayııına kadar olan lnıiliz ıllih 
fabrikalarının muamelesine iıaret 
etmektedir. 

1933 1934 
Mühimmat 805.194 934.668 
Stllh 248.478 3SS.722 
torpil 28.854 85.081 
Muhtelif malzeme 283.093 lOS.656 
Harp i'emlal 276.886 
Tayyare 5'0.023 724.238 

Y ekün 1.925.642 2.482.246 
Bu ıillh Ye malzemenin hangi 

memleketlere ıabhp ihraç edildiği 
malum [deiildir. lngiltere boku· 
metinin elinde tabiatile bu mem· 
leketlerin bir liıteai mevcut İH 
de Mecliı 'OraUsUnde ıorulan 
aualler• rağmen bunları lff8 et· 
memlttir. Mamafih lngiltereain 
Cenubi Amerika, Arabiıtan, Ye· 
men ve Uzak Şarka ehemmiyet 
verilecek tekilde ıilih aatmadıtı 
muhakkaktır. Meaeli bu m8ddet 
zarfında Japon hUkümetl, topu 
topu logillz fabrlkalanndan yalnız 
dört tane tayyareye karıı top ve 
iç yUz aandık mühimmat almııtır. 
Çin btıkümeti iae bir hafif tanlr, 
ltlr aada tayin eden ilet ve llç 
bin kilo dinamit satın almıttır. 

Yemen hiçbir liparit yapma· 
•lf, ibniuuut 2 milyon ttlfek 
ku11unu ıımarlamıı, fakat bu 
kurtunlarm tealim edilip edilme
tllil meçb&&l kalmııtar. 

* Bundan birkaç zaman evvel 
Bulgariıtanda bir hOkOmet --8-.-,-6.-,-- tebeddlUO olduiu 

iilciimet ı.- mal6md0r. Bu t~· 
ddüliJ v; tebeddOlde telıız 
~ • telarafıo huıuıl 
So/ga rad- bir rol oynadıtı 

gosu kaydedileblirHü-. 
kiımet darbesini yapan heyet her 
pyden evvel Sofya radyoıuna 
vaz'ıyet etmif, memurları muhafa· 
sa altına ahnmııtır. Hükumet 
değifikliji vukubuluncıya ka· 
dar radyo neırlyatına devam 
etmit: Oynak ve kıvrak havalar 
çalmıı. it bitip te yeni hükiimet 
Yaziyete hikim olunca radyo far· 
lalan keımif, vaziyeti halka bil· 
tllrmlftir. 

Aneak o zamandır ki, Sofya 
balkı Mufanof kabineıinin aidip 
1erlni Y orıiyef kabineıİDin aldı· 
fım Qrenmlftir. 

SON POSTA 

Tarlbl Mflsababe 

Nasıl Sızdırırlardı· ? 
Onlar Sızdıra Dur 
Memleket T e Ya 
zülmüş Ku 

Dö nerdi 

On altıncı aarın sonuna doğru 
ve on yedinci asırdan batlayarak 
Osmanlı imparatorluğunda yer 
tutan bir para siyaaetl vardır. 
Bu ıiyaaet, mali ve iktisadi 
fikirlere, düsturlara, zaruretlere 
iıtinat eden bir ıey değildir. 
Düpedüz ıoymak ıiyaıetidir. Bat· 
ta paditah ile ıaray, arka11nda 
Babılli olmak üzere bütün dev· 
let mUe11eselerinde bu ıiyaset 

pervasız bir küstahlıkla ve ·itiraf 
edelim· parlak bir muvaffakiyetle 
tatbik olunurdu. 

Soymak Iİyaaetinin birkaç tek· 
li vardı. Bu şekiJJeri müsadere, 
ıızdırma ve hediye olarak Uç eaaı· 
ta toplamak mümkDndlir. MOsa· 
dere, yalnız paditahm ve bazan 
1&drazamın yapabileceği soymak 
şeklidir. icra tarzı da gayet baıit· 
tir. HUnklr veya aadrazam, ok· 
kalı bir vurpn vurmak istedikleri 
zaman etrafa ıöyle bir göz ıez
dirirlerdi., en zenıin bir adamı 
seçerek emir verirlerdi: Kafa11 
keıilıin, malı hazineye alınsın. 

Kimae çıkıp ta bu adamın gü
nahı ne idi diyemezdi. Hatti 
onun ,oluju çocujıı bile ajızlannı 
açıp da babamızı 6ldllrdUnllz, 
malında ne hakkınız var diye 11z· 
lanamazdı. Çtınkl müsaderenin 
devlet ıiyaıetinde mllbim bir rol 
oynadıjını herkea bilirdi. Bina· 
enaleyh b6yle yaziyetlerde atız 
açmak, devletin ılyaıetini ten· 
kit etmek olacajından ve bu
nun ceıaaı da ya · ıftrgUne, ya 
mezara ıitmek bulundujundan 
değme babayiğitin ortaya atılma· 
ıana imkln yoktu. 

Kııml millader• demek olan 
ıızdırma tekli, derece derece her 
memurun yaphiı bir itti. Elinde 
reımi kudret bulunan her deYlet 
adamı, muhitinde bulunan zen· 
ainlerl birer bahane ile araııra 
ıızdırırdı. Sızdıranda kuvvet ve 
ıızdmlanda o kuvvete' ka111 bo
yun etmek ııtararı bulundujun· 
dan sızdırma ılyaıeti ıündelik 
politika ıayılırdı. 

Hediye usulü malumdur. Bay
ramlarda, nevruzlarda, dü;tlnler
de, thaıtalıklardan kurtuluılarda, 
memuriyete geliılerde ve fidit
lerde, huliıa binbir Yeaile ile 
Saraya, Vezirlere, Valilere, Ka· 
dılara, Derebeylerine hediyeler 
verilirdi. Söylemeye lüzum olma· 
dağı Uzere bu, iıteğe bajb deiildi, 
mecburi idi. Padişah, Sadrazam· 
dan; o, Vezirlerden; Vezirler 
daha •t•iı memur&ardaa hediye 

aldıkları için bu ıoymak aiyue· 
tinde bir de zincirleme ıekli Yardı. 

Fakat ıoymak siyasetinin en 
kıvrak fashnı ıızdırmak usulft 
teıkil ettiğinden biz bu müıaha· 
bemizde aziz okuyucularımıza o 
f asaldan bir 1ahne arzedeceğiz: 

Üçüncü Sultan Murat tahta 
çıktığı sırada Milinh bir mühtedi, 
kendiıine bir kağıt sundu, Cezair 
Beylerbeyi VenedikJi Hasan Pa· 
tanın Akdeniz balıklarına kadar 
vergi aalarak milyonlar tedarik 
ettiğini haber verdi. Hasan Paıa, 
bu dönmenin karısını boptarak 
kendi sarayıııa aJmıştı. 

Bu aebeple herif öç almak 
istiyordu, böyle bir jurnal veri· 
yordu. Üçlincü Murat, kiğıdın 
ftıtüne tek bir kelime yazdı ve 
aadrazam Sokullu Mehmet Paıaya 
yolladı. 

Mehmet Pata "acaba?" dan 
ibaret olan o biricik kelimeyi 
16rOnce padiıahm ne demek iı· 
tediğini anladı. Biz ol .. k bunu 
"ıu ihbar acaba doğru mudur,, 
manaıına alırdık. Halbuki aad
ruam o kelimenin "acaba Haıan 
Pa,.yı uzdıramaz mıyız,, demek 
olduğunu anlamııta Ye aynen 
CezaJre ıöndermlftL 

Haıan Pap da Sokullu kadar 
arifti, bu ıebeple paditabın ne 
demek llteclijini anlayıvermiı ve 
hemen .Sadrazam Huretlerine 
iki ytlz bin albn g6ndermİfti. Bu 
parayı latanbula götliren adam· 
ların vuiful el. io jurnala veren 
Millnlı d6nmenln kellesini Cezaire 
ıetirmekti. 

Sızmalar, sızdırmalar mahrem 
cereyan etmezdi. Binaenaleyh 
Venedikli Hasan Pqadan bir tah
tada iki yüz bin altın ıızdınldıiı 

da dillere dUımUıtö, bir k111m kuv• 
vetJi ricali de lmrendirnaiıti. Bun· 
)ardan biri de Kaptanıderya Kıbç 
Ali Paıa idi. Bu devletli, Cezair· 

--····-·····--··-·-················---· ....... ..._ 
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.)de bol bal bulunduğunu, fU par
lak misal ile anlamııtı. Bir avuç ta 
kendi yalamak iıtiyordu. Llkin 
onda paditah ve aadarazam kud
reti yoktu, bir .. acaba " ile 
HHan Paşa hazretlerini sızdıra• 
mazdı. 

Binaenaleyh batka bir yol 
tuttu, bir glin donanma ile Cezaire 
ıelince Haaan Paıa hakkında 
tahkikata fİrİttl ve onun çok 
zengin olduğunu anlayınca kendi
ıini kızdırmak çareıını aradı. 
Kaptan Paıanın plinına göre 
Haaan Pap kızana ya atzile, ya 
kalemile bir mllnasebetsizlik ya· 
pacakb. O vakıt aaray ve babılli, 
nlifuzu cidden yüksek olan Kıbç 
Ali Paıanın haylİyetini muhafaza 
için Cezayir Beylerbeyini feda 
etmek mecburiyetinde kalacaktı. 
Bu mecburiyet ise onun, Kaptan 
papya teaJim edilmekle, yani ce
zasına vermek salihiyetinin ona 
terkedllmeaile tatmin olunabilirdi. 

Kılıç Ali Pqa böyle dtııtındll 
ve Huan Paıanın 16zbebeii aa• 
yılan bir aenç köleyi bir ıece 
yakalatarak gemiye ıetirttl. Dar· 
be tam yerine indirilmifti. Haıan 
Pqa, k6leainln aıınlmaıında do
layı ıon derece mtıteeuir olmuı, 
atlayıp aızlamıt ve Kaptanpqa 
hakkında btiytık bir kin bale· 
miye bqlam11tı. Likin onunla 
anla~ak te .. bbtatine ıiritmell 
tehlikeli ıördOğtlnden doğruca 
ıaraya arzıhal ıunmuıtu. 

Üçüncll Sultan Murat, paraya 
taalluk eden itlerde ha11&1 idi. 
Kaptan Pqanın bir ıızdırma 
hamlesi yapmak iatediiioi sezdi, 
kencliıine •iır bir haber göndere· 
rek Hasan Pafanın köleaini hemen 
ıeri vermeıini ve bu mllnaıebetaiz 
İfİ niçin yaptaianı da bildirme1ini 
emretti. Kılıç Ali Paf8, heaabıoın 
yanlat çıktajını ıörllace plinı 

değittirdi, padifaha bir mektup 
yazarak köleyi almaktan maku· 
dının •• Cezair' de ıakh hazineleri 
llyletmek oldujunu ,, bildirdi ve 
Huan Papnın bir hamamda 
bOyllk bir ıervet aakladıiını da 
ilive etmeyi unutmadı. 

Bunun üzerine Maliye Nazırı 
lbrahim Çelebi, 1araydan Ceza· 
ire yollandı. O hamam ba1tml
dı, yüz otuz bin altınla birçok 
elmaı ve inci bulundu, ıemllere 
1lkletilerek l.tanbula ta11ndı. 

K-aptanpqa apıoı poyraaa 

Kari Melctaplan 
~~---

Un Vergisinin 
Tahsili Hakkın 
Bir Temenni 

Yeni kanun mucibine• 
edilmekte un verıısının 
tarzı burada halk için bir 
mütkülih mucip olmaktadır. 
ğlrmenlerde memurlar vardır, 
memurlar BğDtlllen unlar içİD 
irsaliye keamekte, aahibi bu • 
!iyeyi Maliye daireaine göt 
her 72 kiloluk çuval için bir 
vergi vermekte, değirmene av 
aldığı makbuzu göıterip 
evine veya dllkkinına nakl 
mektedir. · 

Fakat 11caklar dolayııile 
da dairelerde meaai aaati 
hitama ermekte, bu ıaatten 
raya kalan halk ununu evine 
letmek için erteıi gllnli 
mektedir. Bu verfi makbuz 
kabilinde değirmendeki mem 
tarafından alınıa un attıtmek 
değirmene gelen halk bOy6k 
kolayhta mazhar olacaktır. 

Dl7arıltekirı Sa 

T ınzlllth Tarifeden istifa 
MUfkUIAt 

Devlet demiryollarınm t 
litlı tarifesinden bilhaua ki 
ler lltifade edememekte • 
Bunun bafhca aebebi temila 
iıtifade edeceklerin idareye 
fotoğraf vermeleri mecburiye 
bulunmalarıdır. Bilfarz Çukur 
dan l.tanbula aidecek bir 
lllnlln kayonde fotojraf bulm 
ve çektirmesine imkln yo 
Devlet Demlryollan ldaruinlll 
tmkinaaıbtı nazarıdikkate 
8IDI rica ederiz. Çllnktl bUb 
köylDler bu tenıflltlı faPlh~~ 
y\izden latifade edememekte 

EakJteilr: M. 

Ceııplan1111 

Belediye hakkında Ada~paıtarıDI 
Türkan ve M. Sami imzuile 
gönderen brilerimize: 

- Sarih adreıinizl glnd 
aenu mektubunuzu 
efendim. 

* Ankara Ye bavaliıi 
rinda Reoep Efendiye: 

- Bu kabil mektuplar ı 
te alitwılaruıda D8ffedilemez. 
tida ile poata •e telıraf 1 
line müracaat ecliııiz, taleb 
nazarı dikkate alamr efendim. 

• Okuyuoularımıadan Dörtyolda R 
Efendiye: 

intihar hadiaelerlnin en bl 
zabıta Amirinden izin almma 
ıazetelvle yuılma•nı k 
menetmlttir efendim. 

H••-.. ••••••••••H••••••••••••••••eaeeueeeeeeeeeee 
açmıı . olmakla bvaber 
memnundu. O derecede ki bir 
ıonra Kıbç Ali Pqa il 
Hllnkir, Cezayir Beylerbeyi 
ıan Pqayı habrladı •• onu 
ha yakında bulundurup sık 
ıaı~dırmak için Kaptanıd 
yaptı. 

Haaan Paıa, 16ıterilen 
büyük teveccUhtln aerden d 
dutunu pek iyi anladığindan 
Kaptanpaıaltk sayeıinde bl 
denizleri haraca keaeceğine 
tllpbe etmediainden 16nül b 
luiil• yeni bir sızmaya razı o 
lıtanbula gelirken Padifaha 
yüz bin altın, otuz ıeoç köle 
elli halayık ıetlrdi. 

itte uki devletlller 
ıızdırırlardı, memleket te 
11zdırmalar ytlzUnden 
mBı kuzuya d&aerdi. 
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PAZAR OLA 

•• --············ ....................................................................................................................................................... .. 

Sabdan Sallya 

Kutu 
Aklım yeni ermeye başladığı 

zaman anneme sordum : 
- Ben nasıl dftnyaya geldim? 
Cevap verdi : 

- Bir kutu içinde gökyüzünden 
düttün 1 

Keıki böyle cevap vermeseydi, 
keşki bu cevaba inanmasaydım .. 
BütOn fenahklarm kutu içinde 
ıeldiğini öğrenmemiı olurdum. 

* Babam bir aktam eve bir 
kutu aetirdi : 

- Bu Hnin'J 
Dedi. Kutuyu açtım. içinde 

bir mektep çantHı vardı: 
- Artık mektebe başlaya· 

caksın 1 
Uzun aeneler ıUrecek bir baı 

belhınm baberciıi kutu içinde 
ıelmitti. 

Y aıım yirmi idi; bapmda 
kavak yeli eıiyor~u. Kutu aibi 
bfr} evin pencereıinden boncuk 
gözltı bir genç kız yllzüme bakıp 
aUldU; ben de güldüm: 

- Akıama altıda aeJ, bek· 
lerim •.• 

Saat altıyı iple çektim. Tam 
altıda elimde bir kutu ıeker, 
kutu ıibi evin kapısını caldım. 
Kapıyı boncuk gözlü ıenç kızın 
19rine torba aakalh bir erkek 
açh, ben daha: 
- -- ....... -~ ... ;- ...... içia.... 

Cümlesini bitiremeden elim· 
deki ıeker kutusunu elimden 
kaplp kafama indirdi: 

- Seni edepsiz çapkın ıeni 1 

* Mektebi bitirmiı bayata karıf· 
mı,tam; annem görücil gezmit. 

-.......... .~ . ... ........ ....... ...... - ......... . """ .. .. 

Ab1rJar aırileıecekmiı Ha· 
aan Bey 1 

- Güzel amma, bakalım bay· 
•anlar asrileymeyi iıteyecekler 
illi? 
-·· ······ · ..... . .. .. ..... .... _._........,. 

bir kız bulmuı; bana aöyledi: 
- Bu kutudadaki taı bebek 

kadar gUzell 
lıin içine kutu kellmeıi ıir· 

diii halde na11l oldu da: 
- Peki! 
Dedim, bilmiyorum. Evlencllk. 

Annemin kutuda bebek dediti 
kızı ilk ıördiliüm gün ne oldu· 
iunu anladım. "Kutudaki bebekten 
~yade, kabutundan çıkmlf bir 
aaplumbağaya benziyordu. 

Jf 

Zaman ıeçti yaıım ilerledi. 
Geçen aDn bir kutu a6rdtlm. Bu 
kutu biraz uzunca idi, a.t8 biraz 
kabarıklıktı, d6rt tarafında tahta 
npı vardı, korktum. Kurktum 
amma, korktutum eraeç ba11· 
•a aelecek.. ısu cina kutu da, 
lmrlımUn ıo1tunda;. bu clbyadan 

Hasan Bey - Ne kadar destek koysan nafiledir· ıen beni dinle de costum temeli aailamlaşbrmaya bak! 

r 
KUZUM 

Berkea bir ter i ı;ıtıyor, 
Veren de nr mı kuzum?. 
Kimi yerim dar diyor; 
Bu dünya dar mı kuzum? 

Yine çatan çatana. 
Anlaımazlar ~ an yana; 
Tak dedirtirler cana; 
Bu da bir kir mı kıızum1 

Lazım düzenlik dirlik, 
Etmemeli hiç çiylik; 
Her sefer de ahilik 
lşe yarar mı kuzum? 

P. O. H. 8. 

Mereden geliyorsun Haaan 
Bey? 

- Ôyle bir yerden geliyorum 
ki, benim yerime 1en gitmit ol· 
ıaydın ayni iti yapamazdın ? 

- ????? 
- Fotoğrafımı çıkartbm t 

ahi; cİÔ~y~y~ 'iid~~k~~ için• bin· 
dltim nakil •Hıtaaı olacak. 

fl!ezarol• 

- Affeder.tiniz amma efendim 
ıiz Sllheyll Hammın kendiıi mi· 
ainiz, yokH kızı mı ? 

Bu da nasıl ıual Ha1an 
Bey? 

Ne bileyim, ıUılenlp, bo
yanıp 10kaia çıkhğınız zaman 
birlbirinizden ayırt edilmez bale 
ıeJ youunuz f -- .. , ____ .. __ 

1 1 
Lokantada 

Haaan Bey bir lokanta yemek 
yeyecekti. Garaona: 

- Evveli bir çorba ı•tir, 
ıonra da bb balık yerimi 

Dedi, ıanon gitti, eHnde bir 
tabak balıkla döndü: 

- Evveli çorba Jıtemittiml 
- Ôyle amma HaHn Bey, 

•iı çorbayı lı_lnceye kıdu bala-

r----~----------. ' BUHFIAN 
YutulmuyCJr her bir ıös, 
Demirden hap gibidir. 
GörOr amma gören göz; 
Her §ey serap gibidir. 

Tutulmuyor yakası, 
Yok buhranın ıakuı; 
Gelmiyor hiç arkan, 
Sökiık çorap gibidir. 

Kalmıt kemikle deri 
Yoktur yaranın ) eri 
Dünyanın çektikleri 
Artık azap ıibidir. 

P. O. H. B. 

..... 
Bir kilonun dörtte biri kaç 

ıram eder? 

Aıağı yukarı ikiyiz ar•m 
Hasan Bey •• 

- Tam Hnaf olacak adam• 
mıf&m ?!. 

-.-.. ~ .......... --------------------
tın kokmadan durabilecejhae 
emin detiliml 

1 
fıkralar 

lmkin 
Genç bir kadındı; güzel ai· 

yinmek, güzel görinmek iıterdi. 

Fakat huyu acayipti yilzlinU haf· 
tada bir, bütün vtlcudunu ancak 
altı ayda bir yıkardı. Bir gDn 
Haaan Beye sordu: 

- Zayiflamak iıtiyorum Ha• 
ıan Bey ne yapayım? 

- Banyo yapınız! 
- Banyo yapmak innnı u• 

yıflatar mı? 
- Zayiftatmu amma kirlerini 

çıkartır, bu ytlzden birkaç kilo 
ekailme imkanı nrdır. 

Olabilir 
Bir kadın Haun Beye, fotot

rafını psterdi: 
- Yeni çıkutbm Huan Bey 

amma kim gircli1e, çok sirkin 
çıkmıı ıana hiç benzemiyor, 
dediler. 

- Olabilir, bunu 16yleyenler 
ytıztınUze dikkatli bakmamıı ola· 
caklar •. 

Edebi 
Bir aenç hanım bir roman 

okuyordu Haıan Bey g6rdtı: 
- GBzel bir roman hanıme

fendi, bilbasaa bazı kııımlan çok 
edebi yazılmııbr. 

- Evet Haaan Bey amma ben 
onları atlıyorum. 

Kavga 
Kanaa, Haaao Beye ç•lotmııtı. 
- Bana dudacajın zaman 

etrafına bak bqkalaranın yanında 
ulu orta lif ıöyleme .. 

- Ne demek istiyorsun, ıimdJ 
burada kimse mi var da .• 

- Var ya, ben varım, beni 
adam yerine nymıyor muıun? 

- Yakamı alacaklının elinden 
kurtarıp çarııya gittim. 

- Bu aefer de ihtikira kap
tırdın değil mi doıtum ? 
--·-· ~· .... .....__ .... .- . ···-- --· 

Kime 
Hasan Bey anlattı: 

- Çok yoruldum, tram•ayd. 
F atibten Harbiyeye gelinciye ka
dar ayakta kaldım. Eaaaen tram 
vaya bindiğim zaman yorgunduı 

- Yolculardan birine rlc, 
etaeydin yerini ıana verirdi .. 

- Kime rica edecektim, traı 
vayda tek baııma idim l 

Bana Ait Değil 
Hasiı yeni evlenmiıti, Haıan 

Bey ıöy'.edi: 
- Karımın diıleri çllrllmU11 

yaptıracatıml 
- Duene ma1raf çıktı. 
- Ne mllnaaebet Huan Beyi 

cliıleri ben almadan evvel çUrll• 
meye baflamlfb, dit yaptırma 
mall'afı bana deiU, kainpederi
me aittir. 
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Bu ne inanılmayacak bir şey• 
di. Okadar temiz bakııla, okadar 
açık yüzlll ve kalbi rahat ve 
emniyet telkin eden bu çocuk 
katildi bal. O da genç kızdaki 

bu ini tahavvülü anlamış, fakat 
ne mana vereceğini bilemiyordu. 
Bunun için aad& tabiati onu 
açıkça konuşmağa sevketti: 

- Bir şeyiniz var, dedi.. sizi 
lcızdıracak bir ıey mi yaptım? 
yoksa çanta aizi çok mu rahatsız 
etti? 

Allahım nekadar da cesur bir 
canavar adam! Fatoı onun göz· 
Jeriı in içine baknııya ceaaret ede
bilse ondan ne kadar nefret 
ettiğini, ondan ne kadar iğrendi· 
ğini gözlerile ona anlatabile· 
cekti... Onun bu auali Uzerine 
acı acı güldü ve: 

- Hiç rahatsız eder mi? Diye 
cevap verdi. Bu sözle bu çantanın 
kendilerini ne kadar çok rahatsız 
ettiğini anlatmak isteyordu. 

Yuzan 

Suat Suzan 

çanta insana yanlışlıkla verilmez .• 
Bu genç kızın lüzumundan çok 

fazla şeylerden malumatı vardı. 

Yoksa polis mi işe karışmıştı?. 

Bu çanta yüzünden genç kızların 
bnıma bir şey mi gelmişti?. Bu 
endişe ile: 

- Yoksa... Poliste ... 
Diye kekeledi. Genç kız şiddetle 
sözünU keserek: 

- Allah eairgesin, dedi .•. Po· 
Hıin bu ıeyden malumatı yoktur. 
Fakat rica ederim danıı bitirelim. 

Ben biraz aıağıya ineceğim. Siz de 
beni beı dakika sonra takip edi· 
nız. Aısğı yazı salonunda bulu· 
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nunu:ı size çantayı vereceğim. 
- Peki. 

* Saat iki buçuğa gelmek üzere 
idi. Fakat eğlence devam ediyor· 
du. Daha kimse bıkmışa ve 
yorulmuşa benzemiyordu. 

Şehrazat Hanımefendi ılmdl 
reasam Wilke ile yeni bir dansın 
dekorları hakkında adeta mtlza• 

kore ediyordu. Be•tekAr Herr 
Stern de bu bahse hararetle 
iştirak ediyordu. 

Gazeteci ile poliı müfettiıi de 
yeni yapılmıı olan bir banka 

ıuiiıtimali hakkında konuşmıya 

dalmışlardı. 
(Arkaaı var) 

Kokain Kaçakçılığı 

Dün Yaman Bir Cürmü
meşhut Tespit Edildi 

------

İlk Milli Abide Yapılırken .. 

Kubilay Heykeli T ezgihıa 
" lnandıla r, 

Emanetlerinin 
( Baıtarafı 1 inci 

aayfada ) 

malzemesı, san· 
'atkarı, her ıeyi 
milli olan ilk a· 
bldemizdir. 

Heykeltraı 
Ratip Bey bizzat 
(Menemen) e gi· 
dip yerinde tet• 
kiklerini ve ra· 
porlarını yaptık· 
tan sonra latan• 
bula dönmUı, bu 
bOyllk fıe lstan• 
bulda çalıımıya 
baılamııtır. f,. 
tanbulda: Bul• 
gurpalasta .• 

Hiç. Akla Gel• 
mlyecek Bir 

Atelyer 

Biı 

Heykellra, Ralip Beg Hfltliil tauı•ru, kedisi 

- Affınızı iıtirham ederim, 
dedi, sizi rahatsız ettiğim için 
çok mabçubum... Sizi rahatsız 

edeceğini tahmin ettiğim için 
hemen bu akşam onu almıya 

geldim. Bana bu akşam iade 
edersiniz değil mi? .. 

Yeni Bir Şebeke Meydana Çıkarıldı. 

BUyUk harbin 
de dl ko du larına 
yetiımemiı olan
lara (BulgurpalH) 
ismi herhalde çolı 
aarip a-eliyor. 
Biz Beyazıt poliı 
merkez.ine, Ak· 
••ray, Laleli civa· 
nnda en yaılı, 
en ihtiyar g8rdUjihıUı e1nafa 
(Bulıurpalaa) ın nerede olduğunu 
ıorduğumuz zaman ya: 

oe lcarı•ll• 

def en, dört buçuk metre irtifa• 
ında, ıılak çamurdan muanam 
bir adam görDIOr. Bu adam boyca 
kale merdiveni gibi bir merdiYen. 
Bu merdivenin üstünde elleri, 6st0 
başı çamur içinde çalııan heykel• 
traı Ratip Beydir. Babacan gültı .. 
tile, merdivenden inerek: 

Fato§ sert ve soguk bir sesle: 
- Kendime ait o1mıyan böyle 

bir çnntayı yammda daha 
fazla alakoymak btemiyeceğimi 
tabii siz de tahmin edersiniz. 

Böyle bir çanta!... Tevfik: 
11Her halde Jemı'e söylediği gibi 
çantayı boşaltmadı, içindekileri 
bıraktı.,. Diye düşüniiyordu. 

Genç kızın kulağına eğilerekr 
- Size böyle bir yUk verilmit 

olmasını affediniz hanımefendi. 
Diye fısıldadı. F atot gözlerini 

birinci defa olarak ona kaldır

mııtı. Allahım bu gö:ılerde ne 
derin bir hiddet, ne kuvvetli bir 
nefref ve nasıl ıiddetli bir korku 
vardı: 

- Affetmek mi, dedi... Bu 
affedilir ıey mi? 

Siz ikimizin de bayatile oy· 
o adınız .. 

Bu biraz kuvvetli bir ittihamdı. 
Hayatile oynamak.. Bu çantanın 
içerisinde onların hayatile oynı

yacak ne vardı ki... Mamafih 
genç kıza karşı mahçup ve ter· 
biyeli idi: 

- 1nanınız bana, dedi. Ka· 
bahat yalnız arkadaşımmdır... O 
çantayı siz.e yanlışlıkla veren 
odur ... 

Genç kız sinirli sinirli güldü: 
- Tevfik Beyefendi, öyle bir 

.. .-•tıuııuıae-11•-••"-••--•••'llt 

SOD Posta 
il.AN FiATLARI 

1 - Gazetenin esas gozısile 
bir sütunun iki satırı 6ir 
(santim) say ıtır. 

2- Sayjasıtt• göre 6ir .anti· 
min ilan /iatı şunlardır: 

sa) fo eııyfıı 1 sayfa / &ayf a Diğer Son 

~1-2~-~ ~-~ yerler ~ayfa1 
400 250 200 100 80 30 
l{ış. 1 J{rş. Krş. Krş Krş. Kro. 

3 - •Bir rantimde flasali 
·( 8) /:elime vardır. 

4- ince 11• kalın gazı/ar 
tutacakları ger• gör• 
ıcntimle ölçülür. 

Emniyet mlidürlilill kaçakçılık 
bUroıu tarafından bir kokainci 
tebekesi meydana çıkarılmıfbr. 

Aldığımız malümata göre hi· 
diae ıöyle olmuştur: Hariçten 
memlekete ~zlice kokain K'etiril
diğini haber ala• poli• kaç.ak~ 
Jık bUroıu memurları bu meHle 
ile .akı bir tekilde allkadar ol· 
muılar ve Beyoğluoda Firuıağada 
oturan Sultana iıminde bir kadınla 
Jan iıminde bir ıobacının vaziyet-

lerini tarauut •ltıaa almıılardır. 
Bu iki kitinin Mavromatya iıimll 
bir Rum va11taaile hariçten rlzli 
şeklide kokain getirdikleri teıpit 
edilmiıtır. 

Bunun herine, ıivil memurlar 
marJfetile Sultanadan bir mUıteri 
vaziyetinde olarak kokain istenil-

miştir. Sultana muvafakat etmiş, 
nazarıdikkaU celbetmemek için de 
Takaim meydanında bulunan kah· 
velerin birlainde ılSzleıilmiştir. 
Jan, evvelıi atin takımlannı almıf 
ve soba tamir etmek bahanesile 
bu kahveye gelmip. Kendisini 
bekliyen Sultana bu kahvede 
müşteriden kaparo olarak 20 lira 
para almıf ve kokainleri tealimde 
mah:ı.ur kalmadığını işaret etmiıtir. 

Tam bu eanada &izlenen me
murlar meydana çıkmışlar ve Janın 
elindeki aobacı tenekesi muayene 
edildiği zaman alt kısmına uıu· 
letle yerleıtirilmiı 14 şiıe kokain 
bulunmu~, Sultanadan da numa· 
raları teapit edilmif olan paralar 
aynen çıkmıştır. Kaçakçılar der· 
hal tevkif edilmişlerdir. Tahkika
ta devam edilmektedir. 

......... -............. -··-············ _ .................. ·--·-·-·· .... ·---····· .. ·-··········-·· .. ····-
M. Karahan 

Türk - Sovyet Dostluğunu 
Tebcil Etti 

Moakova, 9 (A.A.) - Sovyet 
Rueyanın yeni Ankara Bliyük 
Elçisi M. Karahan şu beyanatta 
bulunmuştur: 

11 An karadaki vazifeme 
başlamak anını sabırsızlıkla bek· 
liyorum. Sovyetler ittihadının 
halen Avrupa vo Asya hudutları 
boyunca malik olduğu bütün 
doıtları arasında bUylik Türk 
milleti kadar aziz ve emin olanı 

yoktur. iki memleket arasındaki 
kardeılik mUnaıebatı, daima daha 
sağlam bir dostluk için kat'i bir 
zamandır. Bu doıtluğun istikbalde 
muhafaza11 ve inkişafı için bUkU
metimin beni intihap etmiş olma• 
smdan dolayı bahtiyanm.,, 

Almanyada BUyUk Bir 
Orman Yangını 

Varen (Almanyada )1 9 - Meklen· 
burgda civar ormanlarda 30 l<ilometre 
kadar cephede ve bazı mahallerde 10 
kilometre derinliğinde tahribat yapan 
yangın askeri müfrezelerle hilcum 
kıtalar1, gönllllll mesai ıerviılnin ve 
bütün halkın gayretleri aayeslnde 
s8ndürll1obllmittir. 

Hosarat birkaç milyon tahmin 
cdilmel.tadlr. 

Amerika - Rusya 
iki Taraflı Bir Misak Akti 

Tasavvur Edilmiyor 
Moıkova, 9 (A. A.) - M. Litvinofun 

bir Sovyet Rusya - Amerika ademi
tecavüz miaakı akli için Amerikanın 

Moıkova Sefiri M. Bullit'e yaptıtı 
teklif, Amerikanın noktainazarına 

uyrun olmadığı için reddedllditl 
hakkında Amerikan matbuatı tarafın· 
dan netrcdilen haberler üzerine Tu 
Ajan11 atağıdaki tekzibi neırctmlıtir: 

" Resmi membalardan alınan ına-
lumata nazaran, M. Lltvlnof ne Va-

4ingtonda, ne de Moıkovada iki tarafül 
bir Amerikan - Sovyet ademitecnüz 
miaakı aleti için hiçbir t~klifte bu. 
lunmamışhr • ., 

Japon - Rus 
Geçimsizliği 

Sovyetler, Japonları Bir 
Daha Protesto Ettiler 
Mosl<ova, 9 ( A. A. ) - Sovyet 

Ruayanıo Tokyo sefareti müstetıırı, 
hariciye nezaretine müracaat ~derek, 
Japon torpidoıu numakaıının ( 27) 
haziranda usuhilı surette Sovyet 
ıularına ~rme1ini, 28 haziranda Erime 
Japon petrol gcmıaının milsaade 
almakımn Sahaline 65 zabit ve tayfa 
çıkarmasını vt 29 haziranda bir 
Japon tayyare.inin Handas mmtaka
aında Sovyet hududu Qzerlnd-'n uç
maıını proteato etmlttir. 

- Böyle bir ıey itilmedik! •• 
Yahut taı 
- BayJe bir (palu) 0111 oba 

Maçka taraflarında olur!. 
CeY.a hını aldık. Demek ki 

umumi harpteRberl bu civar halkı 
kimilen değiımiı. Büyfik harbin bu 
meıbur binuım bilen kalmamııt. 

Halbuki meıhur Bulgur kıralı 
Habip zadenin bu bir zaman 
dlllere deıtan olmuı apartımanı 
Akaarayın burnunda. Cerrahpa• 
ıada, o ıemtin yegane tarihi 
binaiı •. 

Zavallı Bulgur kıralına bu 
apartmancağızını ikmal etmek 
naHip olmamıf. Bina yanm kalmış, 
bir kuleai bitmemiı, hemen camı 
çerçevesi yok, içinde oturulamaz 
bir halde, metrOk bir palisl 

Bu pala1ın bina ve bahço 
kapıları dıtarıdan kilitlidir' içeride 
Bulgur kıralmın iki gönUIJU mah-
pusu var: 

Sanatkar Ratip Bey ve modeli. 
Heykeltraı Ratip Bey abideye 

çalışmıya baıladığı gündenberl 
bu metruk palasın kapılarını 
dııarıdan kilitleliyor. Is tan bulun 
müthlı görUltUsünden ve mUz'iç 
ziyaretçilerinden uzak, rahatça 
çalışabilmek için!. Fakat bUyUk 
kilitlerle müstahkem bir palas· 
daki gazetecinin elinden kur· 
tulmaya kifi gelmiyor! Binanın 
ihtiyar bekçiıi bu damdandütm• 
ziyaretçiye hayretle bakarak 

palaaın kilitli kapılarını birer 
birer açıyor. 

Rontgen ziyası girince! 
Binanın kilitli kapısı açılınca 

yüksek ve uzun bir salonu tavan
dan yerlere kadar örten ılyah 

' bir perde karşısında kalıyorsunuz. 
içeriden hayretli bir ses: 

- Kim o?I 
- Biı, gazotecllerl •• 
Aynı ıes: 

- Bir dakikal 

Şüphesiz çıplak modelin 8r· 
tUnme11ini bekliyoruz. Bu, bllylik 
siyah perdeyi aralayınca geniı 

j salonun ortasında baıı tavana 

- Hayr ti Diyor. Siz ele• 
eller rontken ziyası gibi her yere 
giriyorsunuz!. Mamafih hoı geldi· 
niz.. Çünkü bütün ııkıntımız bi .. 
zim de ısık meselesi.. Atelyemizde 
her ıey mükemmel, yüksek pen· 
çerelerin ıtıklarından gftçlfik 
çekiyoruz!.. 

Ve izah ediyor: 
- Ne yapalım .. Güzel san'at· 

lar akademisinden bir atelye is
tedik. Fakat oradaki atelyeler 
ancak talebeye yetiştiği içia v~ 
remediler.. Aradık taradık.. En 
muvahk burumı bulduk.. 

Bir Abide Atelyeslnde 
Neler GörUIUr?. 

Dört buçuk metre yllkıekli
ğindeki heykel henüz tulak h~ 
Jinde. Fakat bu heykel (3000) kilo 
çamurdan yapılmııt Bu ( 3000) 
kiloluk çamur adam, :salonun or .. 
tasında, yuvarlak demir bir ray 
ilstUnde dönUyor, heykeltraş, bil· 
diğimiı ( PerkAr ) )arın (500) misli 
büyük bir perkarla ve demir her 
keltraı eyelerile, merdivenin Oze· 
rinde, bu heykeli çevire çeviro 
iıliyor .. 

Heykeltraş Ratip Bey: 
- Avrupada, diyor, böyle 

büyük iş heykeltraşlarınm atelye• 
lerinde blok taşların işlenebilmesi 
ve nakli için vinç ve ta atelyeoin 
içine kadar ray tertibatı var· 
dır .. fakat biz burada ne görü• 
yorsanız hepisini kedimiz yaptık.. 
adalemizle de çalışıyoruz.. Şimdiye 
kadar hayli beygir kuvveti sar· 
fettiml. 

Heykeltraı bu ( 3000 ) kilo 
çamuru elile yuğurmaya, düzlet .. 
meye, işlemeye mahküm! (15) uı• 
yıstan beri hergün sekiz. saat, saaW 
iki mola vererek çalışıyor. San'at .. 
karın modeli de, biraz kendisi d• 
atlet olmasa dayanılır şey değil. 

(Devamı t uncu sayf da) 
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Hitlerba Mııaeiıai KonUf11!JfP 

Alman Devletini Ancak Şiddetli 
Hareketler Kurtarabilirdi 

Babıili Baskınının ilk Anında Bir 
Hesap Yanlışlığına Tesadüf Edildi 
Diye bajvanftı... O raman, 

· addeden ıelip ıe~ealer durmar, 
civardaki dllkklnlarda bQiunan 
halk merakla kototmuı; kalaba• 
lık bir ada caddeyi cloldurmur 
tu... Naci Bey: 

- Ey milletL. Kabine, Yatana 
ihanet ediyor. Kahramanca mll
dafaaya deYam eden Edime b
luini dlltmanlva veriyor. MWetin 
teref •• DADl9111118 çijni)'or, Gi
delim bu laaia kalllineJl llkat 
edelim. 

o.-. ~ .... le.. 'itl 
Lt• YUİJet, -- ..... ..... 
.. deiildL. .... ... ...... 
...., .. eclerka, Sirkeci .,. babı
ili civanadald kahvelerde heldiyen 
ihtiWciler de elluiadeld ayarh aa• 
atler tam ı,e plir gelmez ..... 
kete ıeJaıitler.. BabıAlhüa cLt b· 
,..... ild tarafile, biaq ter• 
altında içer bet• içtima •tmir 
ler.. Naci Be1ia ima ımtlrıma 
•Btea.ldp *'atJe JOlmftan iam 
kafile ile birletmiılerdi.. 

EaYS Be,, Reme fetoğraflle. 
•elinin hinde atmdan atla
mit; etnfnn bfatu Yakup 
Cemil. Çatalcalı Hakla, Mllmtu, 
Hilmi Beylerle BalnlllniD d• 
ka,......_ tç..ı,. dalmlfll. Ka
paam iki tanfmdald nlbetçiler, 
1N ani hareket bl'flllncla PflP 
7 

ıt• ı iade ruıid lnlf....ua 
b•wL.w enu h 

( Battan& 1 inci •Jfacla ) 
•ki mullarlplw •••cla il. Mit
lerin ıarp komflllanmızla anlat
mak için yapbj'ı pyretlere mi• 
Mit bir caey• mlphede ettik. 
Biz •abık muharipler kifayetsiz 
bir dlplomuinia lt&J• bir kene 
daha bir feJlketi içinde tahrip 
ebae•ni ilte.iyOl'UZ. 

Her tarafta a•k• ... bup 
ten •••al ol ... jıa W.etmek· 
teclir. 

Şuna mltm oJaaa ld, Mw .. 
yada ukerl bir teaezdla ,.pmak 
lateyenler bir duvara çarpacak
lardır • ., 

il. Hee burada, WO.uıa 
, ...... ,. hitap eclerelr .......... ld: 

- Harp -·-da Fraau, 
--w.·-~w..~ 
en---- mthlafaa ettlft 
edııeldir. 8-- .. .. bir 
Mıplkrile o,.apnkı 

•- Hela bille ld-m ...,., 
Abmmyaya P•9J'9 eearat ... 
.W.., cliıe baianhiuma uman 
Fraa11a ..WC 1a&1lariW bizi .-. 
J•cakbr. Dlinya yeal Almanya11 
anlamamm &jrenecektir. FraDU 
Dlilletl bizzat keneli toprajuwa 
nuıl mlldafaa edildiifnl bilir ve 
.W Alman muharibi de Fran111 

elbiael zabitlere w dlier lhtiW- 'sarı= iitli'l8jaliil1raf.lia ...... 
ellere ne yapac:aklarw bilemlyerek iflere ıeçmitl-dL. Sadruua mmedea Ea..- BeJ1e arka- Genı .. ,..... aJlll •-ncla 
teredclilt içinde kallDlflarcL.. Env• Kimll Pap, bm ewala tetkik datlan, dotraca meclia uJo. Mr atlettir. llejer atlet olmama 
be7le arbdqlan. kop kOfll etmekle meaal oluyordu. 11a1iJe nuna hllcma •tmltler •• Kapıdan AD'atte de ~ alda pbniJecek 
hiaek ••- meıdinnleriai çı11e Nazan Abdurrahman Bey, llfera ~ • ._ • ı1ı11tBJt1 Wr faydaım slrecelmdt: 
IDlflu; ub1an.i. ..... TalAt, l&lanamla, Ha7clarpap. Jtatdat clayarak ...aJc • bpaya Heykeltrq, altldenla eamew. 
Mitlaat Şllld beJlerle cUI- itti- tlaaeadifeı Mtta ............... clojn a.IJ• • Nlma Pap ile lmmı olan ve abideala ·1ç llbma 
hatçılann ......_ ........ ahım• iL ffls-, •klJe MUI baklll '-- L-p _._._.enL. y,ı __ .._ lnllnde bir mıırak ve bir kalkan 

·-- ............ ICiDpm. ...,.,. -· --· .--. Ulillr taak .... yel aÇRlllarda. lletcelft Mom a.,ı.ıe bir_. llJllD .. ,..,..... mlll'kat dola- ta olan rençllk timuline bir 
lhtiwcn .. , bu aatte YBkell , ___ -..u..--..L.. ,_ -·"• bayi• Wr laarekete latmr moclel bulmak için latanhal atJe. 

heyetiniD içtima halinde buluna- "::-..:• =~ ~;.ı• !d.n ıu.. Pqa, Talat 99 Ea- tllm fecleruyonmaa mtlracaat 
catm laeup etmltler; Ye, Tik• 10famdı lhtiWclleria 8'rtlltllll ftl' BeJlerle ........... YulJetl •tmlf. Bittin adetlerimfd gizden 
IAyı hep bir arada butırmak duyulmufta. derhal b.,...... (Arlraa yar) ıeçirmif. En IODUDcla, Ylc:adllnla 
latemlflerdL Halbuki bir tercim• ,.:;;;~;;.:;~-----------------...:..1 adaleleri gllzel, karmm oldaju 

•u... b• lıuaba bozma.: Yllk• Denı·z E.iderı· ıç1n ur1a1ı s.n pelaDYllU hefen-ı-. auJdelif yerlere c:lajdmamna _ .., mit- Babacan bir adam olen s.ın. 
1ebep ••it& .. FiUwkika .nkell pehltran enelA kendi.ınlD heykel 

:;_w :!- .:,.""' .:.! Gelibolu Sahillerinde Halla =-= ~·te11e1• 
!::* ~.ı.-::.,: Meraka Düşürüyor : !:':.c~~ıımL. demff. 
p:ikm.W merak edeıU: ... Gelibolu. (Huaut) - Bir a)'dmMrl ....,... ...... -• M,lk- - Evveli aGreteeejizl adal .. 
Wef• etr'u Nam Gabriı.t Ef.a llibcle b&ylk hlr a11bahlı lolapaldadlr. .. la.,._. bir ... ler lcabU11DL. 

- Awatm)a ıefirl belli p nb dltlnn lla balak, dalla apele ..... ,.rMcWd ,__ blwı Salih pehllYaD lae,keWe clalaa 
-n selcB. MOhim blrteJ .... inlerinde s&rlblmekteA'· A'JI bablamn fener aYUllMfald ıa.,aMmr laeyhetli durmak içia ı&ntiP ada-
..,._ Telef.ıa anedemem. albDcla dolqbia " pcel.t orada yatbja ~· Bu muda lelerinia • IWiade 
y.,. _. hw p11,.,.... ..,lklQllldeld .,. ı..1ıı-. bıab.dan bllpk .......... 11111a atbk-

111 
.... •tmif. c...1ımı ........,_ ffe!W! 1ıın 1ıa1ı1e ,._....., "pıip -•bık ._ ..,._... ara ı1a1ua1ı =::.::.:aııo--~ &ç,:: 

J&nm mt lesmfll GaW,el _,,,._ --::ıbolm==Ul:::;l:;:•::.· __ ....,:,,. __ ...,. ___ ~-::-:-:-:::---- b• olmatl 
plmemlfti. Batta Kl8lii p..; -.ıdaıiu halde bltlln dfElla Ali Baba Beraet Etti Dl• Raddadillne.. Ratlp Be,, "1erek diy• ki: 
Avmtmya aefiıtala ba lbareu.- AB baba imllade (116) Jl.. ~ • .. ,.._ p. - PelaliY.._. l1le ,..... 
den " g&ıllfD)en .,...,... h da bir ~ Rapta., 111 tr- Jmnua ı..t Ef, llmliacle bir po11- ablecak .., de değil.. iki tae 
kadar temadi etmuinclen telAt de bir p.i Jaralaclalt için Mlld- • alıbladen oldajuna ldcla tıelıf'Dll kataloimm lltllate ko,.ap 
içindelerdi. Niha1et bir uat ıon- clelam..ntl• yeriJcHtfal ,........ eclea Aklarayh Cemile Hanım ..... klpla ıibi (camtl.) Di,. 
• G.lariJel Ef. •ttlk ....... tak. ~ Ali babaya ....... ldr bdm hir ..... ..... ,..., .... . 
....._ dla •kfa• (meclili ..,. ......... lcin TabbaadllJ• ,a.- malak.-• reddettlll bu claa BabaJlift Sallla pelllhn, timci, 
veret)te olmaacak cavabl aotanm clwmittl. Tabı..111 mleıııaell AB )laklmatfald karan tem;yb mahk.. mWI .-.ı lçia laer si• •bahtan 

eıld mahmibine h&raaetten ... 
kalmaz, ziıa mlttefilder da ... 
utrunda en çok kan diken Fr.a.ıt 
ama n1111t mtlmeuillerinin il 
........ fikrim pek te ..,..,. 
.CSder 16yledilderinl ifitmelde i,.; 
raber Frama hlk6metiain de, ..ı.t 
hu iatediii haldwulald lmiclimlll 
.... ..,_ edl,oruz. 

M. ffee handan ...... F~ 
ffırlciJe Nam M. Baıba)u 
sfJade luararetJe meth•ena etm1f 
ve demlftlr ld: 

" - Blt&n Franm Ye Ah ii· 
lana Fransa • Almanya ula,.. 
mula menfaatleri vardar. il. ... 
ler Almanyama, feelilaıt mesel• 
de clahD oldaiu hllcle. hllla 
laalarcla yalım mllaYI Wr 
mele illetllllul teyit 
AlmaaJamn şn .......... 
maimi ........ Sil ..,. --~ 
mllletla ..... tebffll ..,. .... ............... .... 
._..... rlır11 -- mıtlltt
mlaalemetpernrane muahedeı.t~ 
ha memleketı.. harp ......... 
Wrlktinnekt• daha blJlk w 
wnlyet temla edecellnl pek ,. 
ta..la anlamalarm tımu 1 
ecleriz. tt 

fr•n•zca tercllmeal &zeriacle, babanm cezai elaBJetl obnaclajam meü ele tudik etmiftir. Cemile 
Awaturya leflrinhı bazı tacliltt Deri alrmlfllb'. Saftaaa1uaet Oda- HUam tekrar Altma lmkak nıalı- 611----• Ailelere ve talebelere 1 LA. N -.---• 
lcra ettJiiai 16ylemifd. el ..na cesa ••h-.ıı 6 AD kemalade bir claYa aÇIDlf, fakat 

Nairlar, .attefiba bu ta.u- ........ •" .......... hakanı • ba dava ela reddMIHnce 
lita itiraz ebniıler.. Notayı meclia ye beraet karan yermifth'. CemlJe Hamm mahakeme Alo-
luızurwıda yeniden kelime be nana floiru heyecan içinde ytlrtı-
kelime Fn .... ava tenüı.e ettir- Belecllpcle Bir Tqla IDU lltemlt. fakat mllbaflr tara-

.. -ı Belecllye PtaJıatlaraulu lfref 5y, !arak __ ,-!.;.. 
-'il• .. Buplcilde Jpl_.. ._. ..,..,. ............ tiilt..... 6D4u tutu t...- edilmif. 
aa-~ Y• ~•aıM .......... ~. _.. ...... ~ 

Tatil zamanları devammca :ıo EJ)Gle kadar 

10 TORK LIRASILE 10 
BERLITZ de 

hu mlddet için m8him temillt 
lataıabul 

--• a'll ı.tildll oa4c1u1 
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Sokakta Mücadele 
" Geceyi Karaköyde Bir Ermeni Madamının 

Evinde Rahatça Geçirdik ... ,, 

- Ben de senin acemi bir 
yankesici gibi beni takip edece· 
ğfni zannetmiyordum. Defol ıura
dan vallahi rezil ederim seni, herif. 

- Sen, pek edepsiz bir kadın 
mııım. 

- Hadi turdan dU düüülidük •• 
aenin edebin, namusun olsa.. bir 
kadmı elde edeceğim diye, böyle 
gece yarılarına kadar ıokak kö-
pekleri gibi kaldırım Ustü bek
lemezsin. 

- Köpek sensin.. kaltak. .• 
- Kaltak aenin anandır .. kA-

rata... al aana.. al bir daha ... 

Artak dayanamamııtım. Taban
larımı kaldırınca kaçmaya bal"' 
lamııtım. 

Arkamdan gelen sesler, gittik· 
çe derinletiyor; çektiğim heyeca• 
nuı aza hından dizlerim bükülll· 
yordu... Birdenbire, koşa koşa 

yaklaşan bir ayak ıesi ve sonra 
ensemde sık sık soluyan bir inıan 
nefesi hissettim. Kendimi zabte
demiyerek korka korka baıımı 
çevirdim. Nadire, hem sur'atli 
adımlarla yllrüyor, hem de bir eli
le yüzünU kapamıf, bayılacak 

gibi gülüyordu. 

Onun bu cür'et ve pervasızlı .. 
ğına hayrette kalmıştım: 

- Aman Melek, görseydin .. 
herifin suratına iki çanta indirdim 
amma., pir indirdim. Eğer bur• 
nunun bodoslaması kırılmadı ise, 
çok iyi şey. 

Diyordu... Korkumdan titre
dim: 

- Aman, ne yaptın Nadire .. 
O edepsiz herif şimdi, dünyada 
ptfİmizi bırakmaz. 

- Neeee?.. Peşimizi bırak
maz mı?.. Alimallah, öyle bir 
kaçış kaçtı ki... Ah sen bunlan 
bilmezsin. Bu mahluklar, tıpkı 
köpeklere benzerler. Eğer kaçar
san, arkandan kovalarlar.. Yok 
eğer, atik davranır da Üzerlerine 

•nwıentınanıııııııııuıtıııNuı .......... ,,,, .......... . 

Son Posta 
Yevmi, ılynal, ffll'Yıdiı ve Halk gaıetui 

Eski Zabtiyc, Çatalçeşme sokağı, 25 

ISTANBUL -- .-. .... 
Gazetemiz<le ~ıkan yazı 
ve resimlt:rİn bütün haklan 
mnhCuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
l<r. ICr. ICr. ICr 

TORKIYE 1400 750 400 ıso-
YUNANIST AN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone Lcdeli peşindir. Ad rea 
değiştirmek 26 kuru'i tur. 

Ce/en eı1r11k geri t111rilmez. 
ilinlardan mes'uliyet ahnma.z. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilnvesi lazımdır. 

., .,. Posta kutusu ı 741 lstanbul ..., 
Telgraf : Sonpo~h 

... Telefon :20203 

atılırsan, kuyruklarını omuzlarına 
alar, kaçarlar. 

- Büyük cesaret, Nadire .•• 
- Ne yapalım kızım.. Bizim 

hayatımız, zaten baıtan bata bir 
ce1aret değil mi? .• 

~ 

Geceyi, Feriköyde Agavni mi?. 
Hayganoı mu?. Nedir, bir kadı
nın evinde geçirdik. Nadire bu 
evi eıkidenberi tanıyor ve rande
vularına buraya devam ediyor. 

Unutamıyacağım ıeylerden 
biri de, Nadire ile kapıdan girer· 
ken o, bembeyaz saçlı madamın 
beni görür görmez : 

- Ka... Ciyerimden vuruldum. 
Maşşalla, tO tU tU.. Nadire kızl .. 
Bu ne kıyak parçadır?.. Bunu 
yemezler... Mundar bardaklara 
koyarlar da, yudum yudum içerler. 

Dedikten sonra, kadmlığımı 
anlar anlamaz: 

- Uk Mayri gıt. Tam kırk 
beı sene namusumla esnaflık et• 
tim. Daha böyle düzen görme
mişim demesi aldu. 

Zararsız bir kadına benzeyen 
ismini unuttugum bu madam, 
daimi ve cömert müşterisi Nadi
renin hatarı için bu gece evine 
hiçbir misafir almadı. Hatta ba
na müsterih bir uyku uyutmak 
için, bilmem kaç senedenberi 
sakladığı üç yıldız markalı küçllk 
bir konyak şi§esini açh. iki ka
deh konyak asibımı teskine kafi 
geldi. Sabah satıcıları geçinceye 
kadar devam eden rahat ve 
deliksiz bir uyku verdi. 

)f. 

Nadire sabahleyin erkenden 
gitti. Bana bol bir siyah çarşafla 
kalın bir peçe getirdi. Ayn ayrı 

tramvaylnra binerek köprüye in
dik. Biri birimizden fasılalı 

bir mesafede yllrUyerek vapura 
bindik. Doğruca Çengelköyüne 
gittik .. , Nadirenin teyzesi ne nur 
} ·;zfü, ne şeker bir kadın.. bu 
kadının kardeşi olan Nadirenin 
anasından, Nadire gibi şeytan ve 
a racan bir kızın nasıl doğduğuna 
hayretteyim. 

Nadire beni teyzesine ema· 
net etti. ikindiye doğru, lstan· 
bula indi. Şimdi burada rahat ve 
müsterih bir sükun içindeyim ... 
Böyle olmakla beraber, kalbimi 
mütemadiyen zalim bir kurt 
yi} or ve kemiriyor. O da, istik
bal endişesi ... 

G Aguefos • Çeııgelköy 
Bu sabah, henüz uyku mah .. 

murluğu üzerimde iken, deniz 
tarafından çatlak sesle bir gazel 
itittim. Yağsız kalmıt bir ·bostan 
kuyusu dolabının sesini andıran 

bu gazel mütemadiyen fU kelime
lerle temadi ediyordu: 

Goster, bana dıdarını göetcr .. 
Go ter. goeter, bana didarını göstor. 

Aman göater .. göster ... 

Penceremin altında ve mah• 
dut bir sahada dönüp dolaşan 
bu pürUzlU ve hırıltılı ses 
derhal nazarıdikkatimi celbettl. 
Pencereye fırladım. Beyaz patiska 
perdeyi kaldırarak clenize bakhm. 

(Arkası var) 

SON POSTA 

Bu Yaştan 
Sonra 

- Bu yaıtan sonra arkamdan 
koıanlara ne denir? 

Çapkın mı, Deli mi? .. 

Amerikada 
Kuraklık Çok 
Zarar Verdi 

Nevyorktan bildiriliyor: Ziraat 
nezareti istatistik dairesi bu 1ene 
için Amerika Birleıik memleket .. 
ferinin buğday mahsulünü 136 
milyon kental olarak tahmin 
etmektedir. Mamafih bu miktar 
henllz kat'i olmaktan uzaktır. 
Kuraklık devam edecek olurıa 
bu miktar daha da tenezzül 
edecektir. 

Amerika Birleşik memleketleri 
ılmdiye kadar böyle bozuk mah· 
sul senesini (1893) yılından beri 
görmemişti. insanların yiyecekleri 
için kifi derecede mahsul alma• 
caksa da bazı mıntakalarda hay• 
vanlann yemsiz kalacaklara şüphe· 
iz görUIUyor. 

Son haftalar zarfmda kurak· 
hkların yapbğı zarar vasatisi 
gUnde (40) bin ton olarak tesblt 
olunmuıtur. 

* Berlinden bildiriliyor: Almanya 

Almanga ve 
cenubt Ame· 

rllca mem· 
leketleri 

hükümeti temmuz 
ayı başmdanberl 
kahve ithalini me
netmiıtir. Bundan_ 
böyle Almanyaya 

kahve ithalatı iktisat nezaretinin 
ancak hususi bir müsaadesi ile 
kabil olabilecektir. Bunun sebebi 
şudur: Almanyanın kahve yetiıti· 
ricisi alan cenubi Amerika mem .. 
leketlerine olnn ihracatı o mem .. 
leketlerden yaptığı ithalata naza• 
ren daha azdır; onun için ithali· 
tın kontrolunu eline alan hükumet 
kahve satıcısı memleketlerin mü· 
racaatları üzerine takas esasına 
dayalı bir anlaşma yapılmasını 
teklif edecek ve bu memleketlerle 
olan ticart muvazenesini denk bir 
hale sokacaktır. 

Maarif Vekili 
Değişti 

( Baıtarafı 1 inci 8ayfada > 
letinin çalı9ma proğrammda bir 
değişiklik olacak değildir. Bil· 
hassa bu noktayı tebarüz etti-
rıram.,, 

* Şehrimizde bulunan v~kilet 
Orta Tedrisat Umum MüdllrU 
Hasan AH B. dUn Ankaraya 
dönmüttür. 

Diğer bir haber ile de, Yük· 
sek Tedrisat Umum Müdürll Hl• 
mit Beyin istifa edeceği, yerine 
yllksek muallim mektebi mUdUrll 
Macit Beyin getirileceği ve onun 
yerine de sabık mllderriılerden 
Yusuf Şerif Beyin tayin olunacağı 
söylenmektedir. 

Temmuı 

Bir Yol Faciası Daha ___ _, 

Florya Yolunda Bir Erkekle 
Yaralandı Dört Kadın 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 

bütün sUratile önünde açılan 
hendeğe yuvarlanmış ve bir iki 
defa takla attıktan ıonra da 
daha ileride bulunan bir ağaca 
çarpmıı ve hurdahaş olmuştur. 

Yol tenha olduğu için bu 
kazayı da kimse görmemiştir. 
Yalnız otomobilde bulunanlardan 
Madam Bert kazadan hafif bir 
yara ile kurtulmuş ve otomobiJin 
enkazı arasında kalan iki arka
daşile Doktor Nihat Sezai Beyi 
bin mUşkUlatla kenara çıkarılabil
mİf, yüzünden ve dudaklarından 
kan akarak bir imdatçı beklemeye 
baılamıştır. Madam Bert ıaşkınlık 
ve bUyUk bir teessür içinde çırpı
nırken Florya} tarafından ıo
för Yakup Süleyman ef~ndi 
boı otomobille dönUyormuı, ha
dise mahalline gelince yaralıları 
otomobiline almıya baılamıı. Bu 
ııra Emel Bey iıminde bir baıka 
amatör daha hidiae mahalline 
gitmiı ve yaralılar otomobillere 
alınarak doğruca Gureba hasta· 
hanesine getirilmiılerdir. Yolda 
da hadiseyi T opkapı poliı mev
kiioe haber vermiılerdir. Madam 
Bertin yarası hafif olduğu için 
hastahanede ibtidat tedavi ya• 
pılarak evine gönderilmiş ve di-

Yeni Neırlyat ı 
Yeni Adam - Yeni Adamın (28) 

inci sayısı renkli ve güzel bir kapak 
içinde çıktı. Bu sayıda terbiye, arziyat, 
ve içtimaiyat dtrıleri devam ediyor. 
Bunlardan başka İsmail Hakkı Beyin 
Kadroya cevabı, Nasyonal • Sosyalizm 
nedir? adlı makaleler vardır. Bu sayıda 
medeniyet 10.gatı başladı. Okuyunuz. 

Anarşizm - Kropotkinin bir ese· 
ridir. Haydar Rıfat Bey tarafından ter
cüme edilmiştir. 80 sayfadır. Kültür 
eeriıinin 14 üncü kitabıdır. Esere, gil· 
nün en mühim tarihçisi Emil Lodvigın 
lstalin ile yapbğı mülakat ta illve edil-
miştir. Tavsiye ederiz. 

Hollvut - Holivutun 11 Temmuz 
nüshası çok güzel resimler ve birçok 
sinema haberleri ile intişar etmittir. 

Kadro - Bu fikir meomuasıum 
son oıkan (30) uncu aayıaında da muh
telif memleket meseleleri üzerinde ya· 
pılmış kıymetli etütler vardır. Şevket 
Sliroyya Beyin iı kaunu, Vedat Nedim 
Beyin pamuk .anyii, İsmail Hüsrev 
Beyin buğday meselesi hakkınclald ya· 
zılan bu cümledendir. 

······························································ Eskişehir sulh hukuk mah .. 
kemeslnden: Eskişehirin Hacınlibey 
mahallesinden ikinci ıoknkta 4 numa
ralı hanede Nibolulu Hacı Mehmet 
karısı Sıdıka hanımın kerimesi Hida
yet hanımla damadı İsmail oglu Yusuf 
Hnkkı vefat ederek küçük çocukları 
Saniye Siiheyla ve Hamit ve leuınil 
Nihada büyük anneleri Sidıka hanım 

· vnsi tayin olunduğu alôkndaranın ma· 
lfımu olmak üzere ilan olunur. 

Zayi: Eminönü malmüdürlugünden 
almakta olduğum maaşa ait 1608 nu· 
maralı cüzdanımı kaybettim, Yen isini 
alacağımdan hükmü yoktur. 37 mer· 
hum Binbaşı Salih Bey zevcesi Refika 
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ğerleri de tedavi altına alınmıf, 
doktor Nihat Sezai Beyle madaıo 
Kropeye muhtelif ameliyat yapıl· 
mıştar. 

Nihat Sezai Bey birçok yer• 
lerinden ve bilhassa sağ gözün
den tehlikeli bir surette yaralan· 
mıştır. Madam Kropenin de g~ 
ğüs kemikleri kırılmıştır. 

Polis hadiseden sonra Madaın 
Bertin ifadesini tesbit etmiştir: 

Nihat Sezai Beyin direksiyonu 
Madam Kropeye verdiğini ve ka· 
dının iyi kollanmak bilmemeai 
yüzünden bu kazanın olduğunu 
söylemtıtir. Diğer yaralılar ifade 
vermiye muktedir olmadıkları için 
ifadeleri tespit edilememittir. Yal· 
mz dün öğleden sonra doktor 
biraz ayılmıı ve ifadesi reıpit 
edilmiştir. Nihat Sezal Bey eı. 
divenlerini giymek için direksi
yonu madam Kropeye verdiğini bu 
ıarada yol meyilli olduğu ve fren
lerin iyi kullanılmadığı için kaza· 
nın vukubulduğunu sölemfıtir. 
Hadiseye Müddeiumumi muavinle
rinden Şefik Bey vauyet etmlt ve 
tabibi adli Salih Hatim Bey de 
dUn yaralıları hastahanede mua• 
yene etmiıtir. Madam Levinin ya• 
raları diğerlerine nisbetle daha 
hafifçedir. 

Adaları GUzelleftlrme 
Cemiyeti 

tarafından bu yaz mevsimi 
için tertip edilen şenlikler 
12 T11mma:t P•rşcmbe akşamı 

Yat kulübü bahçedred• 

ADALAR REVüSü 
ile başhyor 

Bu revü Ekrem ve Cemal 
Reşit Beyler tarafından sureti 
mahsusada hazırlanmıştır. 
Ertuğrul Mubıin Beyin idareai 
albnda Şehir Tlyatro•u 

( DARÜLBEDA YI ) güzide 
artistleri tarafından temsil 

edilecektir. 

Temsilden sonra geç vakta 
kadar dansedilecektir. 

Sabah saat üçte avdet ioin vapur 
vardır. 

Davetiye olmak için Cemigd 
namına Biigükad• Yat kali-
6üne oe Tepebaıında Şehir 
Tigatrosuna ( Darülluulagl ) 

müracaat •dilebilir. 

lstanbul ikinci lflfis memur• 
luğundan: Müflis Malımutpagada 
Mahmutpaşa. hamamı karşısında triko-
tojcı lemail Hasnn efendinin muame• 
le i yenilenmektedir. Müflis alaoaklı· 
larına konkordato teklif etmiştir. Yeni· 
leme ve konkordato meseleleri hak· 
kmda bir karar verilmek üzere ala• 
caklılann 18 temmuı 934 çarınmba 
gunu saat 16 da Y enipostnhanedo 
ikinci iflas dairesinde hazır bulunma• 
ları iliin olunur. (1018) 

l
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______ l_•t_a_n_b_u_ı __ a_e_ı_e_d_iy_e_s_ı ___ ıı_i_n_ıa_r_ı ____ _.I 
Taksim Belediye Bahçesi Pazarlıkla 

Kiraya Verilecektir. 
Taksim Bahçesinin paıarlıkla kiraya verileceği 

evvelce defatle ilan edilmiıti. Bu kerre ıartlarda 
müstecir lehine değişiklik yapıldığından kiralamak 
isteyenler ıartları öğrenmek üzere Levazım Müdür
lüğüne, pazarlığa iıtirak etmek için de teklif ede
cekleri bedeli icarı senevinln yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminat makbuz veya mektubu ile 
12/7 /934 Perşembe günü saat 15 e kadar Daimi 
Encümene müracaat etmelidirler. "3803,. 
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Çocuğunuzun güzel ve kuv
vetli olması icin· içeceği sütü 
taze ve sıhhi bir surette 

muhafaza edecek 

dir. Orada saklayınız 
BOURLA BİRADERLER ve Şsı. 

"S A T i E,, ~~ı 
VANTİLATÖRLERİ 

ve fevkalade tediye ıartları sayesinde 

VERESiVE SERiNLiK 
(893) ... ~ 

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden : 

Sıhhi müesseselerin 1934 mali senesi makarna, un, ~ehriye, 
irmik, kuskus ihtiyaçları ile Akliye hastanesinin ve Kuduz T. Mü
essesesinin süt ve kase yoğurdu ve keza Akliye hastanesi ve Ku
duz T. Müessesesi ile Sanatoryomun yaş sebzelerinin tamamı ve Tıp 
Talebe Yurdu ile Çocuk hastanesinin bir kısım yaı sebzeleri 31 
Temmuz 934 Sah glinü saat 14 te kapalı zarf usulile muamele yapıl
mak üzere mUnakasaya konmuştur. isteklilerin müracaatları. "3673,, 

Belediye Sular İdaresinden : 
Halen lıtinye koyunda bulunan idareye ait bir Deniz MotörU 

teknesi satılıktır. Talip olanlarm fazla tafsilat almak için Levazım 
Şefliğine müracaatları. 113783 

" 

istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Demirkapı, Elvanzade - Hocapaşa mahallesi Serdar ıokağmda 

., 4 ,, numarab hanenin 112177,, lira muhammen hedefli 801120 
hissesinin peıin para veya mllbadil bonoıile 2217 /934 Pazar ıUnll 
aaat Oa dörde kadar pazarlıkla Atalacaiı ilin olunur. "B. ... 3497 .. 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Aceatelerl ı Karaklly Köprflbat 
Tel. 42362 - Sirkeci MGhOrdaraade 

Han Tel. 22740 ......... ... ..... 
T rahzon Yolu 

VA TAN vapuru 10 
Temmuz 

Sah 20 de Galata rahtimın• 
dan kalkacak. Gidiıt• Zongul• 
dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gireıon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönlişte bun• 
lara iliveten Sürmene, Ordu'ya 
uirayacaktır. "3723,, 

Ayvalık 
BANDIRMA 

Yolu 
vapuru f l 
Temmuz 

Çarşamba 19 da Sirkecl 
rıhtımından kalkacaktır. "3799,, 

HACIBEKiR 
Şekerleri, dunyada iıtihar etmiıt.ir. 

c -· 
m .... 
•• 

Beyhude vere --

UmıımJ Depnıı ı IOL KREPEN, lsıınbul, Gılıta, Voyvoda ffan Hı. 1 ,. 

Müfettiş Namzetliği 
Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankıısından: 
11 6,, Müfettiı Namı:eti alınmak üzere 11/8/1934 Cumarteal gtln6 
Hat 9 da Ankara •• l•tanbul Ziraat Bankalannda bir müubaka 
imtihanı açılacaktır. Müsabakaya iıtirak edeceklerin " lllkiye" 
veya "YUkıek lktaaat ve Ticeret,, mektebinden veyahut Hukuk 
F akülteslnden mezun bulunmaları v.e yirmi yaşından apit, Otuz 
yaşından yukarı olmamaları liıımdır. 

Mlifettiı Namzetlerine "140,, lira maaş verilir. iki senelik atajdaa 
ıonra yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar "175,, Ura 
maaşla mtifettlıliie terfi ettirilir. 
1mtihan programını ve sair ıartları havi matbualar Ankarada 
Ziraat Banka11 Teftiı Heyeti MUdUrlUğllnden ve latanbul ve 
lzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazıla vesikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bankası Teftiı Heyeti MüdUrlilğUne nihayet 26n /934 Pe11embe 
aUnU akıamına kadar g6ndermek veya blızat vermek ıuretile 
müracaat etmlı bulunmalidırlar. "3776,. 

fi! ·,. ~·aUIT S~&.1-• 
,._~O sa .. _ ,... ııe,ertıee; 
~ olan eeasıclır. Tabii baftll 

lıazmlyeyo malik Eno ·~ 
~ •• Fnıit Salt" guoztt to~ 
bir mıkw limon aıtıldıkcta) 
ıusamayı gideren IAtlf~ 
lilıhl ve mükemmel btı' 
mtlıta.bsır teıtil edep 

ı 
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t:::=r 
fabrika ... 
aıa .... 
~. 

S.bah w •kplft 6/f ~, 
dalc •u derununda b/i 
kalı'N Asşı41 °rtJlkdfMde 
klfidir. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satın
alma Komisyonu Reisliğinden : 

Akliye ve Asabiye hastanesi hastaları için kııhk elbise v• 
palto yaptırılmak üzere lüzum gösterilen 5000 metre yerli kumat1 

olbaptaki nlimune ve şartnamesi veçhile ve 24 Temmuz 934 Sah 
günü aaat 14 te kapalı zarf nsulile muamele yapıJmak üzere ruUnaka• 
saya konmuıtur. lıteklilerin müracaatları. "3435,, ~ 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy 'l'opçwu oadclHi No. U 

Son Poata Matb••• 

Sahibi: Ali Ekrem 
NetriJat lıleııllrtı TaWr 


