
Asll bUyUk Tehdidi Tesllhat Konferansı yakında bUtUn mllleUerln lftlraklle topl..tnacak, belki 
•il4lhların tahdit ve tenziline aH kararlar verecektir. 'u de muhakkak ki bugUnkU hazırhk mU
Zakerelerl bll• bin bir engeller araaanda devam ediyor. Hiç fUpheslz bUyUk lçUma daha zorlu 
ve daha çetin olacaktır. Bu engellerl ve lıu mU,kUllerl icat eden glzll eller var. Bunlar : Top, 
IOtek, tank, tayyare ve zırhla fabrikalarının sahlplerJdlr. DUnya Uzerlndekl politika muharrlrlerlnln 
en mefhuru olan M. VUyam Marten ortalılı velveleye veren bir makala yazmı,, slllh labrlkatör-
lerinln bUtUn esrarım lffa etmı,tır. Bu lttlhamlaM bugUn 9 uncu sayfada okuyacak ve hayrette 
kaıacaksımz. 
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lstanbulda Bir Ayda 43 
Aparhman Ve Ev Yapıldı 

Yapı mevsimi olmak hasebile 
lstunbulda bir ayda neka· 
dar inşaat yapıldığı beledi
Ye tarafından tetkik odil
lbiş ve bir cetvel hazırlanmııtır. 
8u cetvele g&re, geçen ma)'ll 
•yı içinde lstanbulda baff•nd•n 
binaların adedi (350) dlr. Bwı
lardaa (.ta) taneıi apartmandır. 
Apartmanlardan ( 28 ) i B~ 
Yoğlu , ( 10 ) a Befiktq, ( 5 ) i 

minilnU kazası dahilinde, 
diğerleri de Kadık&yle ' Beykoı 
lbıntakalarındadır. Bu hesaba 
töre aparhman yapılmak için 
tercih edilen yerler arasında Be
roğlu birinci, Beşiktaı ikinci de
t'ccede gelmektedir. 

Adalar, Bakırk&y ve Sarıyer 
tibi şehrin sayfiyelerinde apartı· 
illan inşaata yoktur. Buralarda 
daha ziyade tamir ettirilmekte 
•e beş altı odah evler yaptınl· 

Ş.hrlmbıde aoa Hnelerde yapılan 
zarif bir ap artıman 

maktadır. Bu ıene Mayıı ayında· 
ki intaat geçen ıenekinin dörtte 
biri niıbetinde fazladır. 

~~----------... ··~--------~~~ 
Yeni Bir 

Dün 
Daha: Kanlı Facia 

Bir Kızcağız Ezildi 

Dünya tarihinde rastgelinen 
Büyük simalar arasında 

isken der 
Atili 
Cengiz 
Napoleon 
Büyük adamlardı. 
Fakat tarihin kaydottijl 
en büyilk adam 

Timurlenk 
Timurlenk 
Timurlenk 
Timurlenk 
tir. Timurlengin bayatın. 
okurken yalnız dünyanın 
en bllyllk adammın ma• 
ceraaını değil, on d6rdiln· 
cll aaırdaki TOrk hayahnt 
bir panorama gibi safha 
ıafha ıeyredeceksiniz. 

Pek Yakında 
'' Son Posla,, 
Sütunlarında 

Hususi Bir Otomobil 
Son günlerde ıehirde oto- idaresindeki 1358 numaralı oto- Vali Muhiddin Bey dlln hu-

"obiJ kazaları ve bu yüzden mobil dllrı Fatihten geçmekte ıual otomobillerden birinin Sir-
la.ısu)e gelen f adalar sıklqtı. iken Cemil Efendinin 4 yqında· kecide çiSpçlllerden Sabri efendi-
~itekim diln de kanlı bir facia ki kızı Fikrete çarparak yarala- yi çiğnemek lizere~ olduğunu 
Ol11au7 ve küçük bir kız ezilerek mııtır. Zavallı yavru hastaneye g&rmllı, bunun llzerine ceza nr 
'1ınüıtflr. HAdise t&yle geçmiıtir: kaldırılırken yolda ölmOttOr. Şo- rilmek tizere otomobilin numara-

Emin ismindeki bir ıoförUn för yakalanmışbr. sim almııbr. 
~~-==--======--========-========c=::~=~-=---------==~=-------=-----------

Yedi Fırınç_ı ı\_ı!_!iyede 
~ksik Ekmek Sattıkları için Haklarında 
iaşe Kararnamesi Tatbik Edilecek ... 

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

'th Şehrimizde hiç yoktan bir ekmek buhranına j sattıklan için, haklarında tutulan zabıt varakalarile 
ı_k~P ola.o .. fı-:1_~c~lar hakkında ad~I . ve kanuni birlikte Mllddeiumumiliğe verilmişlerdir. Haklannda 
daı •bat:- gırış_ıldıgın! dün haber vermıştık. Hidise aşa Kararnamesinin 9 uncu maddesi tatbik edile-
~ .a~ıııle adlıyeye ılk olarak Ekmekçiler Cemiyeti cektir. Belediye lkbAt MlldilrlOğil don narbı ye-
~k~k Ahmet Rıza Bey sevkedilmiştir. Yapılan ilk niden tesbit için bona fiatlerini g8zden geçirmif, "'•ik ata göre, bu z~tin Şehreminindeki fırınında fakat buğday fiatlerinde, ekmek narhınıa tenzil 
'aik ekmekler bulunmuştur. Ekmekler nizami veya tezyidiai icap ettirecek derecede bir tebeddGI 
'du~:'._~~ on beter dirhem eksik yapıldığı tesbit ı&rtllmemiftir. Son dakikada haber aldıiımıza ıare, 

"?'°"· Bundan bqka Zeyrekte fınnca Hıristo aynca dirt fınaca daha dla 19' ftldt Mldclel• 
•btakalede Petro Efendiler de eluik ekmek mumilii• nrilmlttir. 

fdare itleri telefonu: l•taabul - 20203 Fiıtf 5 bnq 

Profesgo.Bel Olalım Mı ? 

Mektepliler Çekildikten 
Sonra Futbol Zayıfladı 

Mütevelli Mehmet Bey Profesyonellere; 
Azami Yüz Lira Aylık Biçiyor 

MöteYelli Mehmet Beyi kim 
tawmaz. Bitmez, tükenmez net•· 
aile, çalıttıiı spor iılerindeki 
feragati ve intizamile ıöhret yap
mış olan Mehmet Beye Galata• 
aaraylılar, klübüne meı butiyetini 
anlatmak üzore,(mütevelli) likabını 
takmışlardır. Son zamanda Eıki
ıehir mıntakasında fevkalade Es
aliyetinden Eıkifehir sporuna bl-
yllk faydalan dokunan mUteveW 
Mehmet beyi gördllğftmllz zaman 
anketimizi takip edip etmediğini 

sorduk. 
Uzakta ve yakında hor mın· 

takanın spor cereyanlannı munta· 
zaman takip eden Mehmet Bey 
" Profesyonel olalım mı,. anketi
mizi tam zamanında açbğımızdan 
bahsetti. Bu suretle kongrede 
profesyonellik mevzubahis olduğu 
zaman mevzu etrafında evvelden 

g6r01lllmU1 ve birçok ıeyler ı&ylen
miş olamasının faydalannı saydı. 
Mehmet Bey menua girerken 
Adeta hiddetli idi. Her dakika 
gülen yUzü sertleşti. Ve ilk cllm• 
leleri profesyonelliği köldinden 
mabküm eder ıekilde oldu, ıu 
cevapları verdi: 

" - Daha bir tek adamakıllı 
sahası olmıyan bir memlekette 
profesyonellikten bahsetmek pek 
mevsimıizdir kanaatindeyim. 

MUtevelll Mehmet Bey 

Sonra tunu da hemen illvı 
edeyim: 

Türk futbolllne vurulan darbe 
mekteplilerin klllblerle alika
lan kelilirken indirilmiştir. Bu
lunduğumuz ıeraiti bayatiye ve 
içtimaiye dolayıaile bizim spor
culuğumuzun en bızb zamanlan 
mektepli olduğumuz çaidadır. 

Mektepten çıkbldan sonraki 
bayabmız bizi maifetlerimida 
mecburiyetlerile asıl spordan biru 
uzaklattırır. O zaman hayatımızın 
zaruretlerine daha ziyade dalanz. 
Faal sporculuğumuz ancak zevki-

( Dnam1 11 inci sayfada ) 

Yunanistan Dünyanın En 
Ucuz Bir Yeri Oldu 

Ticari Ve lktısadi Hayattaki Durgunluk 
Tavla Meraklılannı Çoğalttı 

AUnada lfalzlerln devam ettlll bir kahvenin klf••I 

Atina 14 ( HusUll ) - Burada J tan mütevellittir. Halk bu tekilde 
kahveler, parklar ve meydanlar vakit geçirmektedir. 
ipizlerle doludur.IJ(ahvelerde tavla Burada istihlik ed!len ıeylerln 
oyunu o kadar taammllm etmit- çoğu hariçten geMiğinden ve ıon 
tir ki, eğer tramvay ve otomobil gllnlerde drahmi fula dlftbğtuı· 
glr&ltllall olmasa her tarafta tav- den bugtlnlerde Y unaniıtrn dilli• 
laların trik traklndan bqka birtey yama en ucuz memleketi haline 
duJQlmıyacakbr. 811 bal, piyasa gelmlftir. Bir Tark liruile 80 
ft tiwet llemiadeld darfUllluk• CJ>en•• 11 lael urfatla> 
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Halkın Sesi]' • 
.. • ,J.... - ·- ı 

Milletler Arasında 11.·-------~-------~------

~?,~.d~~~~k~~~:.çı• 8 ~ ~ K 1 H!::::iid~::=~Ay ı· I - M E K T E p 
::;;'•;;;!:d~·ş:~~~:·• :ı·~::: /ta/yada Kadar Temdit Etti Lsianbu/da 
ferans aktetmit bulunuyorlar. - - 1'50 Mektebe 'T'.... k B l "' T--ikı Sanavi Kanununun Bütün düny.anın ehemmiyet .l Ur a zgı -·· J 

verdij"i bu meaeleyl halkın di- muafiyetler kısmının müddeti 1 
linden de dinliyelim: R ,;;b f G.. .. haziranda biltiği halde, aanayici-

Yorgl Ef. (Cağııloğlu yokuşu 25) aO e orugor (erin mağdur olmaması İç.İn llü-
- Milletler borç meselesini, - - kümet bu müddeti temmuza ka-

L d f L d h 1 Haber aldığımıza göre, son 
u e a ozan a üsnü suret e dar temdit etmictir. Bu aralık 

zamanlarda İtalyada Türk balık- "'C 
halletmelidirler. Şayet, Almanya- hariçten iptidai maddeler getiren 

f 1 • b d 1 larma karşı fazla rağbet gösteril-
nm az a tamırat e e i vermiye müesseseler bu maddeleri eskisi 

k · k b b · l mektedir. Bu hususta şehrimizde· 
ta alı yo sa, orcu iraz indiri - gibi gu-mr-u'.-..en muafen çekec•k· 

ki alakadar makamlara ve bazı !il "" 
melidir. Milletlerin yeni kavgala· ferdir. Emir dün gümrük idare-

e · h ı .. "ki · tacirlere malumat gelmic.tir. Bu ra v yeru arp ere suru enmesı :t sine tebliğ edilmiştir. 
ak.Ilıca bir hareket değildir. arada Venedik tacirlerinden bir 

Jt. kısmı şehrintlze müracaat ederek 
Halil 8 • -Uı:unyuıuf 42• mühim miktarda taze Türk balı-
- Fransızlar, Lozanda mute-

dil hareket etmeli, Almanyadan ğı almak istediklerini bildirmiş· 
fazla para alacağız diye yeni lerdir. Bunlar daha ziyade ton 
kavga vesileleri çıkarmamalıdırlar. balığına talip olmuşlardır. ihracat 
Milletler arasında mücadele ha· Ofisi bu müracaat üzerine derhal 
vası değil, dostlwk ve anlaşma alakadar balık tacirlerine malfı-
havası esmelidir. mat vermiştir. 

* Mualllm Biti Bey • Muallim kUtüpbaneai 
•hlb! -

- Bugün bfitün Avrupa dev
letlerinin hepsi harp etmek ister 
amma, edemez; mahvolmaktan 
korkar. Benim kanaatim budur. 
Binaenaleyh borçlar meselesi de 
herhalde muslihane tesviye edil· 
melidir ve edilecektir. 

ir 
Hafn Vcyıcl Bey • Br:yazıt Sovanağn 6 • 

- Almanyamn tamirat bedeli 
için Lozanda toplanacak olan kon
feransta derin bir samimiyet ve 
anlaşma bissile hareket edildiği 

takdirde anlaşmamak imkAnı 
yoktur. 

Bu konferans hüsnü suretle ne· 
ticelenirse beşeriyet için çok iyi 
ve faydalı olur. 

« 
Ahmet Bey - Cağnloğlu 28 • 

- Beşeriyet uzun bir istira
hat devresine muhtaçtır. Bunun 
için insanlar biribirlerile boğuş· 
mamalı, kardeşçe geçinmelidir. 
Borçlar için Lozanda toplanacak 
olan konferansta beşeriyetin bu 
sükün ihtiyacı daima göz önünde 
bulundurulmalı ve o şekilde ha· 
reket edilmelidir. Yani, milletler 
anlaşmalıdır. 

Hayri 8.-Bcı,lktnş Cihannüma mahatlesl-

Gazetelerin yazdıklarına 
bakılırsa bu konferans çok mü-
himdir. Almanya para vermem 
diyor. Fransa ise almak iddia· 
ıındadar. Bu iki zıt fikir ve ar· 
zuyu birleştirerek ortaya bir 
sulh gayesi çıkarmak, öyle zan· 
nediyorum ki, arap saçı açmak 

.demektir. Bakalım sonu ne çı
kacak? 

19 Vagon Buğday 
Dün Anadoludan f stanbula 

( 19 ) yagon buğday gelmiş ve 
buğday dünki gibi 7,20-8,20 
arasında satılmışbr. 

: 

Fenerbahçe 
Yeni Klübün İnşasına 
Yakında Başlanacak 

F enerbahçeJiler, yeni klüp bi
nasını, eski klüp binası yerinde 
beton olarak yapmıya karar ver· 
mişlcrdir. 

Ankara ve İstanbul halkının 
yardı:nlarile binanın inşasına bu 
aylarda başlanacaktır. Yeni bina· 
nm, eski klüp binası yerinde 
yapılmasının sebebi, F enerbahçe 

klübü senelerce evvel orada 
kurulduğu ve orada yükseldiği 

için klüp mensuplarının oradan 
ayrılmak istememeleridir. 

Eczalı Pamuk ihracatı 
Türkiyede eczah idrofil pamuk 

imalatı senede ( J 5) milyon kilo
dur. Bu miktar ihtiyacın fev\nn-

da olduğundan lrak, lran, Ro -
manyaya ihracat yapılacaktır. 

Bir Orman Şirketi 

Kandra Ha\k Orman işletme 
Türk Anonim şirketi, Hükumet-

ten bazı ormanların işletilmesin'n 
kendısine verilmesini istemis, 

fakat bu talep muvafık görülme· 

miştir. Bu sebeple şirket muamc· 

litınt yeniden tetkike karar 

vermiştir. .. 

Sahlan Eşyalar 
928 senesine kadar gümrük 

ambarlannda sahipsiz kalan eş· 

yalann gümriik idaresi tara.fandan 
satılmasına karar verilmiştir. Sa-

tılacak CfYa (250) bin lira ka
dar tahmin edilmektedir. 

Bir Kaçakçı 
Şebekesi 
Yakalandı 

fstanbul Gümrük Muhafaza 
teşkilatile, Müskirat İnhisarına 
hu snn günlerde mühim bir ih· 
bar yapılmış, bir kaçakçı şebe· 
kesinin Türkiyeye Bulgaristandan 
külliyetli miktarda ispirto sok
tuğu iddia edilmiştir. Bunun 
üzerine her iki daire memurları 

şebekenin peşine düşmüştür. 
Muvaffakıyetli bir takip faa

liyetinden sonra gümrük muha· 
faza süvarileri ipuçlan elde et
mişler ve dün gece saat on iki
de Demirce köy mmtakasında 
Keten dere mandırasında şe· 

bekeyi sıkıştırmışlardır. Dağ
lar arasında devam eden 
şiddetli bir takipten sonra muha
faza memurları şebekeyi yakala
mışlar ve kaçırmak isledikleri 
(30) teneke :~pirtoyu müsadere 
etmişlerdir. fspirtolar dün Güm
rük Muhafaza Müdürüyetine ge
tirilmiştir. Yakalanan kaçakçılar 

görülen lüzum üzerine şimdilik 

GümrUk Muhafaza ;daresi nez· 
dinde bırakılmıştır. 

Feci Bir Kaza --
Bir Tramvay Kontrolü iki 

Araba Arasında Kaldı 
Tramvay şirketi kontrol me· 

murlarındao İbrahim Suphi Efen
di kontrol için Beşiktaşta bir 
tramvaya atlamış, fakat kalaba
lıktan içeri giı:-cmemiştir. 

O esnada Beşiktaş durak 
mahallinde manevra yapmakta 

olan diğCf' bir tramvay araba
sı arasında kalan lbrabim Suphi 

Efendinin sağ kaburga kemikleri 
ve snğ kolu i<ırı1mıştır. Ahalinin 

feryadı üzerine vatman derhal 
fren yapm1ş ve bu yüzden kırılan 

cam parçalarilc tr mvayda bulu
nan Matmazel Antini yüzünden 
yaralanm•ştır. 

ihtiyaç Var 
lstanbul Vilayetinin Maarif 

hareketine dair son günlerde tet
lrikat yapılmış ve Vilayet dahi
linde elyevm 350 ilkmektep bu
lunduğu tespit edilmiştir. Fakat 
bu miktar, lstanbulun ilkmektep 
ihtiyacını tatmin edemediği için 
yeni mektepler açılması lllmmlu 
görülmektediı. Bir tetkik netice
sin de, fstanbul Vilayeti için daha 
150 ilkmektebin tesisi zarurl ol· 
duğu anlaşılmıştır. Maarif Mü
dürlüğii öniimür:deki ders senesi 
zarfında mevcut ilkmekteplere 
şubeler il&ve etmek suretile bu 
ihtiyacı tatmine çalışacaktır. 

r 

Ilkmektepler 
Y ann Bütün Mekteplerde 

imtihanlar Bitecek 
Köy mekteplerinin imtibanluı 

bitmiş, teftiş te bulunan müfettiş
ler dönmüşlerdir. İstanbul lık
mektepJerinin de imtihanları ya
nn bitecektir. lmtahaıllann arkası 
alınır alınmaz imtahan cetvelleri 
t~tik edilecek ve talebelere p
hadebıameleri verilecektir. T ale
belerin Orta.mekteplere vaktinde 
girebilmeleri) için ikmal imbhan
ları da erken yapılacaktır. 

Bir istatistik 
Amerika Ziraat Nezareti ta

rafından çok garip bir istatistik 
cetveli yapılmışbr. Bu cetvele 
göre geçen 93 t senesinde Ame
rika da tarla fareleri tamam 186 
milyon dolarlık zarara sebep 
olmuşlardır. 

ihracat Ofisinde 
Harici ticaret ofisi idare he

yeti dün topJarıarak fındık ni
zamnamesi üzerinde yapılacak 
tadilat konuşulmuştur. 

Veni Bir Kumar 
Kemal ve Mehmet isminde 

iki şahıs Keresteciler yerinde 
şapkaya para saklamak auretile 
kumar oynarlarken cürmümeıhut 
halinde yakalanmıılardır. 

Robetrt Kollej MUdOrU 
Elli senedenberi Tiirkiyede 

çalışan Robert Kollej Müdürü 
Mister Kenes tekaüt edilmiştir. 
Yakında Türkiyeden memleketine 
dönecektir. Bu münasebetle bu
gün saat beşte Robert Kollejde 
şerefine bir müsamere ve ziyafet 
verilecektir. 

Haziran I~ 

1 
Günün Tarihi 

Emir Faysal Hz. 
Birkaç Gün Daha Şehri

mizde Kalacaklardır 

Dün Ankaradan fehrimize dönen 
Emir f a.yaal Hz. akıama kadar PC4 
rapalaata iatirahat etmiılerdir. Şe•• 
rimi&dekl Hicazblardan bazıları dOll 
E:air Hz. tarafından kabul olunmllf' 
lardır. Emir Hz. birkaç gün dah• 
tehrimizde ikamet buyuracak ve bO 
mGddet zarfanda aaraylan, müzeleri 
Ye diter tarihi eserleri ziya,.t 
edeceklerdir. 

Darülfünun Meselesi 
Ankara, 16 - lst.anbul ga:ıetcl,.. 

rinin baularında Profesör Malş tar•• 
hadan verilen rap:>rda Darülfünuıl 
muhtariyetinin ilgaaı mevzubabl• 
oldutu tarzmda neşriyata tcsadilf 
olunmaktadır. Profesör Malt tarafııı• 
dan Darillfünün muhtariyeti hakkındı 
nkilete bir teklif yapılmamıştır. 

Mısır ikramiyeleri 
Kahire, 16 - Yüzde 3 faiz •• 

ikramiyeli Mısır Kredifonaiye · tahl'iJ.. 
lerinin 15 Haz:iran 932 tarihli keti' 
de•lnde:. 

1886 tahvillerinden 1J1,269 nll' 
mara 50,000, 1903 tahvitlerindell 
500,576 numara 50,000, 1911 tııhviJ.. 
lerinden 339,923 numara 50,000 fra11k 
kazanmışlardır. 

Komllnistlik Maznunları 
Bir müddet evvel Adliyeye verilen 

komünistlik maznunlarının mubake'" 
mealne başlanacaktır. Bunlar 29 Jel• 
ıidir. 

Yeni Bütçe Ve 
Açık Maaşları 
Ankara, 16 - Bütçe Encümeninill 

yeni bütçe mazbataaile hükumet• 
tavaiyel\!ri meyanmda, Umumi Mnhıll~ 
Kanununa tibi deyin ilmühaberler 
Hhiplerine 20 senede itfa edilmek 
Oxere hazine tahvilleri verilmesi, açılc 
maafı alacak memurlara bun~ 

böyJe memurluk müddetleri 7 senef 
dolduranlara dörtte bir, on ıeneye 
kadar olanlara üçte bir, on beş s•• 
neden fazla olanlara yarım ınaaf 
verilmesi, 931 senesinıı ait terfi zalll'" 
!arınan bu ıene temmuzdan itibareıı 
itaya başlanması, mecburi tahvil• 
t hvile tabi olanlara harcirah veril'" 
memesi gibi eııaslar da vardır. 

Gayrimübadiller 
GayıimübadilJtr dün kongreleriof 

Halk Evinde yapmışlar ve yeni idar•. 
heyetini seçmişlerdir. lçtimaa 242 kİf1 

ittirak etmiş ve idare heyetine Es•• 
Paşa, Cevat,Renoş, Hamit, Hasan Va~ 
Hamdi, Ahmet, Nü:ıbet, Hüanü Jsın•1 

Müıtak, Tahir Kevkep, Hasip ~· 
Hikim Refik Beyler seçilmiştir. ~· 
yaaete lsmail Müştak Bey ıctirilnıİftıt 

Vapurcu/ar 
Ne Diyor? 

Ankaraya teşebliüsatta bulunırı'~ 
llıere gitmiş olan Milli vapurcula' 
heyeti şehrimize avdet etmiştir. 

Heyet, vapurcuların ara1armda ~~ 
şirket yapt ğını, Seyriııefain ile l\fıl 

'dl' vapurcular aras:nda bir şirketin ı .. 
kansı:ı olduğunun alakadar makıırJI 
lara arzedildiğini beyan etmiş~ 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: j 

.· J: Yolcu - Huan Bey, ga
setcleri okudun mu ? HaJll'la ....... -... 

2 - De.letlerin Baş.~killeri 1 3 - Artık dünyanın hali 
Loıauda baebqa vermiıler. d6zelecek, herfey yoluna ıire-

cekmif. 

4 - "8iztikten eeer kalmı
yacak, para boftqacakmı• 

t h- yole11"" 
5: Hasan Bey - il 1 ~ 

Hulya ile rllya bir ••Y• gel 
.. ı.r olmu ki L • 



] Hergün 
1'iirkiye - ltalga 
Dostlugun un 
Manası 
' ~--------ltalynda, Romada çıkan La 

Tribuna gazetesi, son nllsha
larında Türkiye - ltalya dost
luğuna dair şayanı dikkat bir 
h'lakale neşretmiştir. Mühim 
İfaretleri ihtiva eden makaleyi 
•ynen naklediyoruz: 

~~~~~Yanın TUrkiyeye karşı bes
~ •gı dostluk hisleri, Hariciye 
'1 lırı M. Grandi'nin geçenlerde 
'otb'usan meclisinde irat ettiği 
~·il nutkunda da hatırlattığı gibi, 
~~ hiisnU niyetin eseridir. Filha
~· a, İtalya ile Türkiye arasında-
tı nı(jnasebatın gerek tabii ve 
1 ~ekscı bililtizam doğmuş sui te-
: hüm ve gerginlik sebepleri 
t tvcut olabilirdi. Bu gerginlik 
~- anlaşamamazlık sebepleri 
'i ırudan doğruya iki devletin 
t Yhset!erindeki hatalardan ve 
~ut Italya ile Türkiye arasında 
~ gerginlik ve soğukluk idame
~ de menfaati olan ilçilncll bir 
\ letin faaliyeti neticesile vücu-

gef ebilirdi. Fakat böyle olmadı. 

C Bu anlaşamamazlık yerine, 
't a-ı_j Mustafa Kemal tarafından 
~ l{omada bizim misafirlerimiz 
~ lın olan, sadık arkadaşları tara· 
\dan teceddüde mazhar kılınmış 
~it TUrkiye ile, ltalya arasında 
~kt Akdenizin samimi bir teş
~ 1 nıesaiyi temin edecek bir 
~ahat ve doğrudan doğruya 
~· anlaıma kaim oldu. M. Mus· 
~ 1ııi ile Gazi Mustafa Kemal 
tı'sctJeri temamile ve süratle 
•ttılar, mlitab,k kaldılar. 

~ tğer Romada ve Ankarada, 
\r memleketlerin sahte, mü
~k ve muğlak formüllerinden 
'ilen iki basit ve kuvvetli di~ 
,. isi harekete gelmeseydi, bu 

~k diplomasi sür'atle bazı meş
' noktaların izalesi ve müspet 

' ~afi üzerine teessüs etmiş 
• 

11kem bir anlaşmanın temini 

~ıı Uğraşmasaydı, Şarki Akde
~ havzasının vaziyeti de, Avru-

t 
111n bugünki keşmekeş manza-
111a dönecekti. 

~ Şunu kat'i olarak söyliyebi
\ ~ ki, Roma seyahati neticesin
' beş sene daha temdit edilen 
\thcdenin tekit ettiği Türk -
'-tıYan dostluğu yalnız bir cihet
~I mühim bir hadise olmakla 

'ıııbııyor. Fakat bu dostluk ve 
' aşıtıa ayni zamanda, mühim 
L~"b d ~ e elere mür.tcaata lüzum 
~-~adan, samimiyetle arzu edil-

~~ takdirde iki memleket ara· 
t,~, daimi bir anlaşma kabili-

~~·r 1" mevcut olduğuna da delil 
1 eıini g<irliyor. 

)~~1U•solininin ltalyası, Türkiyeyi 
\~: eştirmek ve onu milli bir 
~"'~t haline koymak için Gazi 
\ ~f • Kemal tarafından yapı
-)~~Ucizeyi tanıyor ve hisse-

~k llu 1tıilll devlet, maziden cr
~iç Çe •• ayrılmış ve kurtulmuştur. 
-~kt Şuphesiz ltalyan milletinin bu 

~~~~· ~nlamış olması, Romada 

1 Son Postanın Resimli Makalesi • Dağınık Adarr. • 

1 - İnaanlar vardır ki, hayatla
rında dağınık ve perişandırlar. Ne 
tayin ettikleri saatte randevularına 

gelirler, ne saatinde itlerine hatlar• 
lar. Bunlar, dfmakları dağınık 
adamlardır. 

2 - Hayatim tanzim edemiyen, 
vaktine hakim olamıyan bir adamın 
bir cemiyeti, bir işi tanzim etmesine 
imkAn yoktur. Çünkü şahsını teşki
litlandıramıyan bir adam, bir işi, 
bir cemiyeti tetkilitlandıramaz. 

3 - Hayatta ve muh.tı :ı.~ 

mühim bir rol oynayan biri 

olmak istiyorsanız, evvela haya· 

tınızı organize ediniz. 

= 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Lozandaki Müzakereler 
• 

Başvekiller Arasında Bu kşam 
Mühim Bir Mülakat Yapılacak 

Lozan, 16 ( A. A. ) - Borçlar Konferansının 

programını tesbit için yarın sant 16 da Başmurah
haslar arasında vukubulacak içtimadan evvel Fran
sız ve lngiliz murahhas heyetleri arasında esas 
itibarile bir anlaşma hasıl olmuştur. 

Fransız Başvekili M. Heryo ile Alman Başvekili 
M. Fon Papen arasında vuku bulan uzun bir mülii
kat esnasında M. Fon Papen Almanyada hüküm 
ıüren ve bu hükumeti tamirat tediyatma nihayet 

• 
Mec iste 

vermiye mecbur bırakan iktısadt ve mali milzayeka 
hakkmda yarınki umumi içtimada yapacağı beya
natın ana hatlarını izah etmiştir. 

M. Fon Papen Fransız - Alman münasebetleri 
hakkındaki telakkilerini de anlatmıştır. 

M. Heryo beynelmilel samimi bir mesai iştiraki 
lüzumunu kat'i bir eda ile ve ehemmiyetle kfty• 
detmiştir. 

( Beşinci uyf ada tafsilit vardır) 

Müzakeresi 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
!vlünderecatımızın çoklu
gundan Dercedilemenıiş
tir. 

"············································-············· .. 
Bugünkü 
Müsabaka 

Dün de haber verdiğimiz gibi, 
bugün öğleden sonra senenin 
mühim futbol müsabakalarından 
biri daha yapılacaktır. Kadıköy 
stadında Yunanlıların SelAnik 
muhteliti ile F enerbabçe, ilk kar
şılaşmayı yapacaktır. Takımımıza 
galibiyet temenni ederken güzel 
ve zevkli bir oyun göreceğimiz
den şüphemiz olmadığını da kay· 
dediyoruz. 

Fakat rasat merkezinden aldı· 
ğımız malümata göre bugün hava 
yağmurlu olacaktır. Yağmur gün· 
düz hafif, akşam kuvvetli yağa· 
caktır. • 

Madam Venizelos Hasta 
Atina 16 (Hususi) - Madam 

Venizelos tifoya tutulmuştur. Va
ziyeti ağırcadır. ----

Şerirler Yakalandllar 
İzmir J 1 (Hususi) - Bayın· 

dırda Çırpıköy muallimi Ahmet 
Hamdi Beyi öldüren ve ba1dızile 
zevcesini yaralıyan üç şerir ya
kalanmıştır. 

ispanyada Galeyan 
Sevile 16 (A.A.) - Komünist· 

liğe dair gayet ehemmiyetli baıı 
vesikaların ortaya çıkarılması Dze
rine Andaluziya eyaletindeki şe
hirlerde bazı kimıeler tevkif edil· 
miştir. irtişa 

C) Gümrük 
Me ele Hakkında ilk Kararı Verecek Müfettişleri 

a E 
Anlrnra, 17 ( Hususi ) - Dün 

Millet M .. clisinde muhtelif mese
leler miiznkere edildi. Bu me-
yanda i rtişa davasına ait evrakı 
tetkik etmek ve meselenin Mec-
lis tahki katını icap ettirip et
tirmiyeceği hak km da karar 
vermek ve heyeti umumiyeye 
arzetmek üzere teşkiline karar 
verilen encümen içiq intihap 
yapıldı. İntihap neticesinde 
ismet ( Çorum ) 118, Faik ( Tc-

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey 
Şehriınize Geldi 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

B. dün akşam Ankaradan hareket 

etmiş ve bu sabahki trenle şeh

rimize gelmiştir. Şükrü Kaya Bey 

burada birkaç gün kalacak ve 

hususi işlerils meşgul olacakbr. 

Talep Reddedildi 
Adana, 17 (Hususi) - Şehri

mizde mühim bir iktısadi mevkii 

bulunan Kalağzade şirketi hak
kındaki iflas talebini mahkeme 
reddetti. 

Dün Seçildi •• cumen 
kirdağı ) 99, Dr. Mustafa ( Ço- f 
rum ) 89, Rasih ( Antalya ) 78, 
Kemal Zaim ( Konya ) 53, Ka
mil ( İzmir ) 45, Nahit ( Kırk
lareli ) 4 t, Nafi Atuf ( Erzurum ) 
40, Ihsan Paşa ( Giresun ) 33, 
Süreyya ( Aksaray ) 29, Ahmet 
Ihsan ( Ordu ) 28 er rey aldılar. 

Bunlardan en çok rey alan ilk 

[ 

beş meb'us Encümene aza seçil
mişlerdir. Fakat Kemal Zaim Bey 
meşguliyet ve yorgunlnğuna mebni - -

jMuhafız Gücü 
Ada nada 

Adana, 17 ( Hususi ) - Mu· 
hafız Gücli bisikletçileri diin 
Mersinden ıebrimize geldiler, 
Kibyaoğlunda elliden fazla sporcu 
ve bir polis müfrezesi tarafından 
karıılandılar. 

Sovyet Heyetine Ziyafet 
Ankara, 16 ( A.A. )- Sovyet 

hükümeti tarafından btıkiimeti
mize hediye edilen makine
leri monte etmek Ozere gelen 
memurların ıerefine bugün Milli 
Müdafaa Vekili ZekAi Bey tara
fından bir öğle ziyafeti veril
miştir. 

1 

itiraz ettiğinden en çok rey alan
lardan Kamil Bey ( lzmir ) inhiHU 
eden azalığa seçildi. 

Mecliste bundan başka Kas
tamonu Meb'usu Suat Bey ile 
Konya Meb'usu Kazım Beyin 
teklifleri muhtelit encümene ve
rildi. Köy kanununda bazı tadi
lata ait bir teklif le encümene 
iade edildi. Meclis yarm toplancak 
ve mühim bazı meseleleri müzakere 
edecektir. 

Alman yada 
Bavyera Hükumeti Hitler 
Ordusuna izin Vermedi 

Berlin 16 ( A.A ) - Bavyera 

ve Baden hükumetleri açık hava· 

da umumi içtimal11r yapılma11, 

ilniforma ile yahut üniformasız 

alaylar ve propaganda nümayişleri 

tertibi hakkındaki memnuiyetin 

kendi arazileri dahilinde baki 

olduğunu ve Hitler kıtaatma 

müsaade itası hakkında reiscUm· 

bur tarafmdan imn edilen emir

namenın bu memnuiyeti ihlAI 

etmediğini resmen tebliğ etmiş

lerdir. 

lstanbul GümrUk müfettişle
rinden Cevat Bey fslAhiye GUm· 
rük Müdürlüğüne tayin edilmiş, 

talimat aJmak üzere Ankaraya 
gitmiştir. Rıhtım antrepolarındaki 

kayıp mallar hakkmda tetkikat 
yapan Veli Cemil Bey de Urfa 
mıntakasmm teftişine memur 
edilmiştir. 

Vapur Parası 
Ecnebi Vapur Kumpanya· 
larile Müzakereye Girişildı 

Bazı ecnebi vapur kumpanya· 
larmın birleşerek Türk ihracat 
maddelerinden bazılarının navlun
larını attırdıkJar,nı yazmııbk. 
Harici ticaret ofisi bu mesele 
hakkında ecnebi ıireket ve 
kumpanyalar komiseri Hayri Be· 
yin de fikrini almıştır. ihracat 
tacirlerile kumpanyalar arasında 
müzakereler yapılmaktadır. Mü
zakerelerin hüsnü suretle neti
~leneceği tahmin edilmektedir. 
Olmadığı takdirde bu kumpan· 
yalar hakkında bazı kararlar 
alınması beklenmektedir. 

Kadın Dayağı 

~~ b bır samimiyetle tes'it edi
~ltı u esasla doatluğun vücut 
~"nasında büyük bir amil ol- r 

Ut, /STER 

= 

İNAN, /STER 

Bir Genç t.. ayılıncıya 
Kadar Dayak Yedi 
Cibalide oturan Lütfiye H. 

isminde bir kadın anlaşılmayan 
bir sebepien dolayı aynı sokakta 
oturan Salibattin isminde bir 
genci fena halde dövmüştür. 
SalAhattin baygın bir halde hasta 
neye kaldırılmıştır. 

\ )' .. 
~ 'tl~~kiye ' ile ltalya arasmdaki 

t th ' Avrupa sulhu için büyük 
~tti ttnnıiyeti haizdir. Bu sulh, 
,ıtı. Ya • sahte olan formüllerle 
' sil .i>dAkia milsbet bir gayret 

"'•ıniyetle tesis eıfümelidir. 

lstanbula Bulgar gazetecileri geldiler. Bunlar .ek
sen ki,ilik bir heyet halinde tehrimh:i ırezdiler. Yan• 
larında bir balet heyeti bile vardı. 

Fakat aul şayanı dikkat olan cihet, Bulgar «•sete· 

cilerinin teş&til•tındakl vila'atte. Cünki gelenler arasında 

Varna Matbuat Cemiyeti Reisi bile vardır. Demek iı.i 
Varnada bile bir Matbuat Cemiyeti vardır. 

IS1'ER iNAN. iSTiR INANllAI Zabıta L6tfiye Hammı yaka
Jıyarak tahkikata baılamııbr. 



Kulagımıza Çalınanlar 

Dişli 
Olan 
Yer 

Fırının önünde dehşetU bir 
kalabalık toplanmıştı. Camlar 
yumrukla karılıyor, kOffirlerin 
bini bir paraya gidiyordu. Her
ke , biribirini itiyor, fakat hiç 
kimse, bir tek ekmek alabilmek
ten ibaret olan gayeye eremi
yordu. 

Bu hercümerç arasında, göz
leri ateş gibi parJıyan iriyan 
bir herif peyda oldu, 
kalabalığı bıçak gibi ikiye 
bölerek tezgaha sokuldu. Elinde 
kocaman iki somunla dönerken 
b6tün gözler ona dikilmişti. A
damı, adeta gözle yiyeceklerdiı 

Birisi dedi ki: 
- Dişli adammış doğrusu .•• • Saatlerdenberi fırın önünde 

boşuboşuna bekliyenlerden bir 
ihtiyar ahldı: 

- Ne zannettin ya? ... Ekmeği 
dişli olanlar yer!.. 

Kızarmıyorlar .. 
Manav d6kkanında turfanda 

domatesleri görfince imrendi: 
- Aman, dedi, ne güzel 

mezesi olur!.. Bir parça alsak. .. 
Öteki kolundan çekti: 
- Vazgeçf... Daha kızarma· 

mışlar bile •.. 
Dinlemedi, sordu: 
- Domatesleri kaça veriy~r-

•un ? 
Manav, cevabı kesip attı : 
- 120 kuruşa olur L 
Arkadaşı bu lafa karşı taşı 

derhal gediğine koydu : 
- İşittin ya, sahibi de do

matesleri gibi ... 
- Anlamadım l 
Güldü: 
- Baksana, ikiai de kızar

mıyor 1 .• 
Din, iman .. 

Bir gazinoda oturuyorduk. 
Bizim ahbap, önüne getirilen 
lr6pDkıtız kahveyi beğenmedi: 

- Ayol, dedi, bu nasıl kah
•e ?.. Ne dini var, ne imanı •• 

Garson güldü: 
- Aman Beyim.. Şimdi han· 

gimizde din iman kaldı? 

Kanarya Kafesinde Karga 
Karısı, bir parça yaşlı, olduk· 

ça da çirkindir. Kendisi ise, ina
dına hem genç, hem yakiŞ1klı, 

hem de üstelik zengin ..• 

Geçenlerde, Fener yolunda 
bir köşk beğenmiş. Satın almıya 

karar vermiş. Bana köşkü tarif 
ederken: 

- Aman bir kere gör.. dedi, 
bpk1 kanarya kafe!i gibi ev .. 

Sonra birden cadaloz kansı 
hatırına gelerek içini çekti: 

- Kanarya kafesi iibi oeJ 
amma, dedi, neye yarar... İçinde 
karıa besliyeceğiz! 

Beyaz Peynir 
Bazı Tacirler Peynir 
Fiatlerini Yükseltiyor 

Evvelki gün İstaııbula 20/7 tene· 
ke beyaz peynir gelmiştir. T abki· 
katımıza iÖre bazı tacirler beyaz 
peynir fiatlerini yiikscltınektedir
ler. Evvelce tenekesi 575 lcuruşa 

liatılan beyaz peynirler son günlerde 
borsada tenekesi 600 kuruşa sahi· 
mak suretile tenekede 25 kuruş 
pafıaf anmışhr. Borsa bu pahalt
Jıiın sebeplerini lelkik edccddir. 

• MEMLEKET HABERLERi 
Manisa da Bağcılık 

• 
Bu Sene Bağcılara Meccanen 200 Bin 

Kadar Asma Çubuğu Dağıblacak 
Manisa (Husu

ıi ) Memleketin 
bellibaşlı ihracat 
malları arasında 

birinci derecede 
gelen üzüm mah
sulü yetiş tiri 1-
mesi hususunda 
Garbi Anadolu· 
daki ve bilhassa 
bizim M an i s a 
vilayeti dahilin-

deki faaliyet çok 
geniştir. Esasen 

bağcılığın merkezi 
olan Mani amız· 

da yeniden ku· 
rulmuş olan bağ-

t 
t 

meresinl tam ma· 
naıile elde et
mek bahtiyarlı
ğına nail olmak 
fırsatını bulmuş· 
Jardır. Diğer ta
raftan burada 
bir de nümune 
Amerikan (asma 
fidanlığı vilcude 
getirilmiştir. Bu 
fidanlıkta yetişti· 

rilen çubuklar, 
bağcılara mecca
nen verilecek, bu 
suretle müstah
siJlerimize büyük 
hizmetler yapıl
mış olacaktır. Bu 

lar, eskidenbcri fidanlık, Amcrİ· 
lrnrulmuş olan· ~ada bağcılık tah· 
ların yarısınayak- sili yapan mllte-
laşmıştır. Manisa numune bağmdan iki manzara hassısları mızdan 

Son seneler zafrmda açılan yorlar ve bu suretle de alın Reşat Bey tarafından idare edi-
yeni bağiara, hergün bir yenısı terlerile kazandıkları mahsul- liyor. Fidanlığın arazisi 250 dö· 
daha ilave edilmek suretile çok ferin mühim bir kısmını tufeylile- nüm genişliğindedir. 
cömert ve hayırlı işler görülmüş re kaptırıyorlardı. Fakat Manisa 930 senesinde faaliyete başh-
oluyor. Fakat Manisa bağcıl?rmın bağcıları artık bu dertten ve bu yan bu müessese, bir sene sonra 
ötedenberi bir derdi vardı: Üı.üm· füzuli mütevassıtlardan kurtuldular. 50 bin kadar yerli çekirdeksiz 
lerini Avrupaya doğrudan doğ· Çünkü bağcılar bir araya gelerek asma çubuğu ile beş bin meyvalı 
ruya gönderemiyorlar, ura ya bir satıv kooperatifi kurdular. ağaç fidanı dağıtmıştır. Bu sene ise 
giren birtakım füzuli müte- Bu sayede bağcılarımı2, uğraş- 200 bine yakın çubuk dağıtacakbr. 
vassıtların elinde oyuncak olu· malarının ve didişmelerinin se- A. Cellı 

Sındırgı da 
T ereyaS!ının Ok -
kası 60 Kuruşa 
Sındırgı ( Hususi ) - Bundan 

üç glin evvel şiddetli sıcaklardan 
güneş çarpması neticesi Sındırgıya 
bir saat mesafede Çelebiler köyü 
halkından 17 yaşlarında bir genç 
vefat etmiştir. iki gündür pek 
hafif yağan yağmurlar havayı 

soğutmuş ve mezruata fayda ı 
dokunmuştur. Eğer bir hafta, 

on gün daha yağmur yağmasaydı 
Uitünler kısmen yanacaktı. Bu-

rada halis tereyağının ok
kası 60 dan 80 kuruşa ve pey· 

nirin okkası 20 den 30 ku-
ruşa kadar satılıyor. Burada 

hemen satılmadık tütün kalma· 
mış gibidir. Müteaddit kumpan· 

yalar ve bazı İzmir tüccarları 
azami otuz kuruştan mühim mik-

tarda tütün almışlardır. Eğer 
inhisar idaresi kendini gö5ler-

seydi fiatler daha ziyade arta· 
cakh. 

• 

Diyarbekirde 
Kuyumcular İçin Bir 

Talirn4tname Yapıldı 
Diyarbckir ( Hususi ) - Son 

zamanlarda kuyumcularm hiyle 
yaptıkları öğrenilmiş ve belediye 
bu hiylenin önüne geçmek için 
bir talimatname yapmıştır. Tali
matname mucibince her kuyumcu 
hüviyetini ihtiva eden bir ilmü· 
haber alacak, bu ilmühaberde 
satacağı eşyanın ayarları yaz.ılı 
olacaktır. Ayrıca bir muhammin 
tarafından kuyumculardaki eşy~
nın sıklet ve avarlan tetkik celi· 
lecdr•=-

Son Yağmurlaı 
Herkesi 
Sevindirdi 

Tarsus, (Husust) - Çiftçileri· 
miz aylardanberi yağmursuzluk· 
tan bunalmışlardı. Son yağan 
yağmur, bazı hasaral ve tahriha· 
ta sebep olmakla beraber tam 
zamanında geldi ve herkesi 
sevindirdi. Yağmurların husule 
getirdiği seller Tarsus - Mersin 
demiryolunun bir kısmmın bozul· 
masma sebep oldu. Fakat kısa 
süren bir tamirden sonra eski 
intiza;n temin edildi. Bu yağmur
lardan sonra bu sene pamuk 
mahsulünün iyi ve bereketli ola· 
cağını söytiyebilirim. 

Haliı 

Zimmetine Para Geçirmis 
İzmir ( Hususi ) - Zimmetine 

bin küsur lira geçirerek tagayyüp 
eden Maliye mamurlarından Ha
san efeodi Eskişehirden gelmiş 
ve Adliyeye teslim olmuştur. 
Maznun, tevkif nüzekkA!resile 
umumi hapishaneye ıönderil-
miştir. 

Foça Önlerinde 
Bir Facia 

Foça açıklarında bir Yunanlı 
yelkenlisi karya oturmuştur. 

Ayanikola ismindeki bu yel
kenli Yunanlı fstrati VasiJ kaptan 
idaresindedir. Kayıkla üç. büyük 
rahne açılmıştır. içerisindeki mü
rettebat ölmüştür. 

Sebze Kooperatifi 
lzmir civarında eb2e ve 

mey va yetiştirenler, kendi arala· 
rmda bir satış kooperatifi tesis 
etmişlerdir. 

Bitliste 
Şimdi Her Taraf 
Cennet Gibidir 

Bitlis, (Hususi) - Tavsiye 
ederim: İstanbulda ve batka 

yerlerde canı sıkılan hemen bu
raya gelsin. Burası şimdi cennet 

gibidir. Kış mevsiminin kar vıfır
tınalan artık tamamen geçip git· 

ti. Şimdi cömert bir bahar man
zarası içindeyiz. Her taraf yem-

yeşildir. Herkes cuma günlerini 
bu yeşil varlık içinde ve bin bir 

eğlence arasmda geçiriyor. 
Cuma günleri bütün bağ ve 

bahçeler küme küme ailelerle 
doluyor. Bilhassa Avih, Gümü&, 

T ahtışut ve Altın kalbur denilen 
mevkiler birer cennet köşesi gi-
bidir. Niyaz.i Yılmu 

Bitliste Bir Garibe 
Bitlis ( Hususi) - Şdırimizde 

Taş mahallesinde bir koyun iki 
başlı bir kuzu doğurmuştur. Bu 
kuzu iki gün yaşadıktan ıonra 
ölmüştür. 

İzmirde 

Muallimlere Ziraat Ders
leri Gösterilecek 

.İzmir ( Hususi ) - Şehrimiz
deki hkmektep muallimleri için 

Burnava Ziraat me1ttebinde bir 

kurs açılacaktır. 15 ağtJstostan 15 
eylüle kadar devam edecek olan 

kursa ( 50) llkmektep muallimi 

devam edecektir. Kursun prog
ramı hazırlanmııtır. 

Haziran 

Hadiseler Karşısında 

Akıl 
Ve Para 

Küçükken, çok sevgili, bir 
hocamız vardı. Rüştiye ta O' 

silinde benim gibi birçok akra lr 
farın daha elinden tutan bu rııll 

· ·ıerı terem emektar, çok kışı 

yetiımesine hizmet etmiştir. let1 
Onun, dersi gibi nasihat 

de kuvvetli idi. 
Şimdiki muallimleri kısk~~ 

dırmak için değil, fakat bir . • 
kikati tekrar etmiş olmak .1~ 
söylüyorum: şefkat denilen aıı~• 
hissi, ben, ondaki kadar d~ 
hiç kimsede kuvvetli gör01ed1~ 
Hepimizin müşfik olan bir tar 
hmız ve bir parçamız vardır. ,, .. ,~ 

Fakat o muhterem ,'ll s~ 
başka bir yaratılıştı. Ne ise··· ti 
sevgilinin bir sözü, hala hafıdıC· 
mm en mahrem yerinde saklı 
Ş6yle derdi: 

•' " - Oğlum, para, aklın ter, 
z.isidir. Parasız adam deli de[ll~ 
tir. Zaten aklını oynatıp tıfll 

hanelik olanlarımızın çoğu pP' 
yoksuludur. ,, 

O zamanlar, ~i altın yüz se.~ 
d. b b . .. bıl ze geçer ı, u asıt soı ., 

yanlış gelmezdi. Fakat devirle~lı' 
kanunları değiştirdiğini öğreıt01 ~ 
çe bu sözdeki zaifliği de aıılıld~ 
ve anlıyoruz ve daha çok aohY )( 

cağız. O zaman için bizim e~~~diı 
tar hocanın haklu yok degı • 

Fakat o sözü, başka bir kalıpt•1' 
geçirmek Iazımgeldiğini anlıy orıl 

Eğer bugün parası olnııY11~ 
I •ıtır ların akıllarını oynatmaları a 

. . t fllıır gelseydi, acaba hangımız 1 1~ haneye girmezdik? Acab:ı ~ 

miıde deli damgası vurulıuad• 1 
kaç kişi kalırdı? Ve nihaf'1 
kaçta kaçımız akıllı sayılır~~ 
Herhalde o zaman akıllı ade , . ,, 
den çok deli doktoruna ihtıY 
ha!ıl olurdu. 

* bit 
Top sakallı hocamızın 

ıözünti daha hatırlıyorum: ~ 

"- Oğlum, bu dünya v~.r il' 
1 b

. )O 
yokluk dünyasıdır. nsan ı~ b'~ 
ma ekmeğin bile kıymetinı 

melidir.,, 
~ 

Ben bu sözli ilk işittiğin1 ~,i 
lstanbulda has ekmeğin ~1' bıl' 
40 paraya satılıyordu. Yaııı l>' 

.. . l' d h" ııC gune nazaran on mıs ı a .. ıır' 

Fakat şu son ekmek buhr"~,ıl' 
dan sonra bu sözlln do~.,,. 

• ıCJ 1 

luiuna, bütnn ruhumla 111a1 j'ı' 
Muhakkak ki fırıncılar ekftl;jt' 
kıymetini çok iyi biliyorlar. ,ııı: 

bilmeseydiler onu duruP~11 iJİ1 
ken kıymctlcndirebilirler X' f· 

Yeni Tedbirler , 
·~ıı" Romanyada mali ve 1 ırıt'~ 

vaziyetin gayrimüsait ~ ~I' 
dolayısile şimendifer idare5~~tıfll 
men sanayiine yaptığı siparı ~o' 
iptal etmiştir. Bundan baŞl<:.11Jıd 
manya Milü Bankası tara e'~fl' 
kambiyo muamelatının te•

11 ıııaııt' 
z.ünü kaydeden bir karar 

neşrolunmuştur. 0ıaf~ 
Bu kararname mübİJJl rrıe 0ıı" 

. l"tı bağlı ... , kambıyo muame a na r eli" 
Romen bankalarının faa ı)t..,e~' 

k·ı e ,,. ı 

hassas bir darbe teş 1 
• t:J,r'' 
ıs · ' tedir. Dahilde paranın tııO 

f k t A~tıS ( 
temin edilecek, a a ·bi ' 
ve Macaristanda olduğu gıl 3 ~jçt' • • • 1• J( 
ni tanzimat tr.dbırlerının . eC1 

.. ,- - tevlıt kambiyo tenez;ru unu JıJ'• 

ceğinden endi~e olunmakla 



lozan 
'Konferansı 
llçıldı 

loz n, i6 - lsviçro konfe· 
der syonu reisi M. Motta, tami· 
l'&t kon eransını açarken irat et· 
~ k a nutukta buhrana hazır 
... ebile, tamirat bedelleri çerçe· 
•esinin pek fazla aşmıı bulun· 
"-ıuna, ve Cenevredeki Ter :d 
'tealihat Konferansının muvaffa· 
it.yeti için bqlıca ıart olan bey· 
"lnıilel mtlnasebet bavaımda 
... "ükünet vücude getirmenin 
~ konferau için bir zaruret 
tlduğunu ısrarla ipret eylemiştir. 

ihzari lçtimHa 
Lonclra, 16 - Lozan konfe

........ n davetçileri olan devlet• 
&., murahlıulannın aktetmit ol· 
~lan içtima, mesainin tanzim 
'- tenkisine talıaia edilmiıtir. 

Bugünktl ldıtat celsesi alenl 
"-caktır. lsviçre konfederasyonu 
"Lai M. Motto, ecnebi devlet 

mlarına hoşamedi temenniya· 
~ bulunacak, M. Mak Donald 
le\'ap verecektir. 

M. Mak Donald konferans 
• · tayin edilecektir. 
ltonterar•aın Temin Edeceil 

Meseleler 
Paris 16 - Pöti Pariziyen, 
nal, Ekodöpari gazeteleri· 

llia ıstibbaraboa göre dünkll 
llakdonald - Heriyo mülikahnda 

noktalarda itillf hlsıl ol· 
tur. 

lngiltere Ue Fransa hllkômetleri 
irat bedellerinia şarta tibi 

._ gayritlbi kısımları için 30 
· andan iptidar etmek nzere 
aylık asgari bir mor:ıtoryom 
lif edeceklerdir. Bu auretle 

ahiri Mitttehide ile atiyen 
!lıbakerat icrası için imkan bıra· 

olacak ve bu meseleye ait 
takbel safahahn bllsnD cere· 
ı temin edilmiş bulunacaktır. 
Lozan konferansı, yalnız Av-

~aya inhisar etmek Uzere bir 
~di, mali ve nakU konferan· 
"- içtimaa davet edilmeli busu
tı....._. - ihzara memur komiıyonlar 
~ eyliyecektir. 

Avusturya ile Balkan devlet· 
in mab ihyalara meıelesi bu 

etle ba konferansan progra· 
n basit f asıllanndan birisini 
il edecektir. 
donaldla, Herlyo Almanya-

,. uzun bir Morlltoryam 
bah .. df7orlar 

lozan 16 - M. Heriyonun 
• · berine konferansa M. 
donald reia intihap edilmiş· 

1930 1enul bidayetinde ta· 
t meaeleai kat'ı ve tam bir 

halledilmlfti n Y ung 

.. ,,. s 

BARİCI TELGRAFLAR Gönül işleri 
1 ._ __________________________________________ _./(arilerin 

M.Mak Donaldle M.Heriyo Almanyaya Suallerine 

U B• M t B h d• Cevaplarım zun ır ora oryom a şe ıyor kızı ~~i;o;u11~"#Zk~ı J:..b~u.d~: 
lfitler Ordusununr lltalgada ~:ı:· :;: •. d~f~~dj;k ~~rd~:. \;~t 
T J • Al C' •k f nız da)ım bırçok \e,..ılelerle beni 
.ıaaeSl mangayı 14'Ul as Çl a\lıtuyor. Kıza se'danıı na ıl an-

AT G ••t •• - I J · E' _J •ı• lat. \ ıın, da} ıını na ıl kandırayım?,. 
ıverege o urugor ıaam aı ıgor Bedri 

Berlin 16 - Hindenbnrgun 
emirnamesi, Alman bllkümetlerl 
mOmeuillerine teblii edildiil 
andan itibaren -t8 saat IODl'a me-
riyet meYkiine ıireceiindea Hit
ler hncam kıtaab11111 faaliyetine 
ait mezuniyet cama atlnllndea 
bqlıyacaktır. Bu hldise, Alman-
yanın dahiU aiyuetinia tamamile 
altllat olmUf oldajunu iyice gh
termekteclir. 

Fon Papea blk6meti emirna
meyi Rei8iclmbunm imzuana 
arzetmek anretile "mllsama11aklr 
davranmuı" için ileri alrdljll 
şartlardan ikinciaini yerine getir--
mit oluyor. ilk prt, Reicbstag'ın 
hemen feshedilmesi idi. 

Naz'ilerin hncum kıtaatının 
faaliyeti;; hemen mllsaade edil-
mediği takdirde bunların zapt ve 
rapt altında bulundurulmasının 

mümkün olmıyacağını s6ylemit 
olması muhtemeldir. 

Maamafih Nazi'lerin kuvvetli 
olduklarını gösteren bu ahvalden 
hükumetin her mesele de onlara 
ramolacağı neticesini istihraç 
doğru olamaz, yalnız vüs'at ve 
şümulOne itiraz kabil olmıyan 
milli bir hareketi temsil eden 
mftfrit milliyetperverler fırkasının 
bir cidal zuhurunda noktai na· 
zarlarını kabul ettirebilmek için 
pek ciddi vasıtalara malik bu
lunduğunu unutmamak lbımdır. 

Hitlerin g&lgesl, Alman hnkl
metinin arkasında her z•mankin-
den dah kuvvetle teressnm 
etmektedir. 

Cenup htıkdmetleri kendi 
arazileri dahilinde riyaseücilmbur 
emirnameaini fesheden emirname-

plinı imzalanmıfb. Fakat Yuna 
pllnı mucibince Almanya tara· 
fından vukubalacak bilumum 

ediyat Huver moratoryomunu n tat· 
biki ytlz&nden bir sene milddet· 
le tecil edilmiftir. Bu müddet 
30 Haziran gllnll hitam bulmak· 
tadır. Ayni zamanda Almanya 
hiçbir tediyatta bulunamıyacağını 
resmen bildirmiıtir. 

M. Heriyo ve M. Mak Dakdo
naldın hllınft niyetlerini göster
mek için ve sulbe hizmet etmek 
arzusu ile Almuıyaya uzun bir 
moratoryom bahfetmek hususun· 
da mutabık kalmlf oldukları söy· 
lenmektedir • 
ler oeşredebilecekleri batıra se
lebilir. 

Fakat bu takdirde Almanya 

Sabık Alman Veliabb P•aa 
Kronpren Fretlrth Vtlllelm el&ncl 
11enel denİJHl mlauebetile bam 
ricali neadlae kabul ebalttir. Bir 
nutuk aiJUyerek, memleketinin 
menfaatini •6zettitinl Ye icap ettiti 
takdirde tekr:r mllletinin bqına 
••lecejinl alylemlftir. Mllllyeqi 
fa kalar onun riyaaeticGmbura 
ıelmeal için çalıtmaktadtrlar. 

Alman doaaa.... bir deYrW .. 
seyahatine çıkmıtbr. Amerikayı zi· 
yaret etmiftir. 

ile aralarıacla çıkacak olan ibti
IAf, netice ve akıbetlerini hiç 
kimsenin keıfedemiyeceği çok 
vahim bir ıekil ve mahiyet ala· 
bilir. işte bu aebebe binaen, asa· 
yiş ve iozibab muhafaza etmek 
için Nazi'lerin bir takım mftfrit 
hareketlere başlamalan muhte
meldir. 

Bu kıtaat, feshedilmeden ev· 
veJ, tamamen hususi bir tefek· 
kül idi. Ve devletle kanuni hiç· 
bir rabıta ve münasebeti mevcut 
değildi. Halbuki askeri mahi· 
yette olan bu tetkilit, çelik miğ· 

Roma 16-Muaoliniye suikast Mademki aileniz razıdır. Doğ• 
ru yoldan ıaımayınız. Dayınıza 

yapmakla maznun Sbardeletto ehemmiyet vermeyiniz. Kızı rea-
basuat mahkeme tarafından idama men ailesinden isteyiniz. Abi 
mabk6m eclilmiftir. takdirde kızı elinizden kaçıraM· 

Mabk6m, Gç sene evvel Mu- lirsiniz. 
Hliniye mikan yapan ve Muaoli
llİJİ yarabyan Bovone gibi arka
.. clan k111funa dizilerek idam 

1 edilecektir . 

M. Çörçil Banka-
ların /f lasın dan 
Bahsediyor 

Londra 16 - Sabık Maliye 
Nazan M. Çörçil nakit maelesi 
hakkında bir nutuk siylemiftir. 
ÇGrçil, mahsulat fiatlerinde vuku· 
a gelen tenezzülün, altın fiatle· 
rindeki tereffüden ileri ıeldiğini, 
eğer bu yolda bir selib vücuda 
gelmezse bUtün ticaret mlissese
lerinin ve bankaların iflb tehli· 
knine maruz olduklannı ı&yle
miftir. Mumaileyh harp borçlan· 
nm bir hastalık yarattığını fakat 
bu borçlarm ilga veya talikinin 
bu hastalığa fifa vermiyecejini 
illve etmiştir. 

Kröger Nasıl Para Kazanmış? 
Stokbolm, 16 - Zabıtanın 

aeırettiil rapora nazaran Kr&
ger, F ........ ve Belçika devlet 
elhamı lzerinde yaphğı muvaffa· 
kayetli bir ıpekttllsyon ile M 
milyon koron kazanmıştır. Bu .ra· 

porcla Debentures ismile ihraç 
.,cm. 190 milyon koron kıyme
tindeki obligasyonların ancak 35 
milyonunun piyuaya çıkanldığı 
da yazıladır. 

ferliler tqkilAtı gibi, Almanya 
dahiliye nezaretinin kontrolu al· 

tına vazedilmiftir • Binaeaa· 
leyh , yapacaklan tahriktita 
Almanya blkametinin de mes'u .. 
liyet biuem vardır. 

Nazilerin balihamcla 20 mil· 
yon mark borçlan vardır. 200,000 

kifilik bir ordunun yeniden vü· 
cuda getirilmesi pek pahalıya 

malolacaktır. Böyle miifklll bir 
devirde Ahnanlann bu masarife 

nasıl karşılık bulabileceklerini 
ıormak pek yerindedir. 

• "Dört senelik mektep hayatım-
da birçok çapkınlaklar yapllm. 
Sevdim, se\ildim. Fakat az zaman
da hepsini unuttum. Yalnız biri 
\ar ki onu uııutamı)orum. Bunun 
yaşı küçük. Kendi ine aşkımı na· 
sı1 "Ö) liye} i ın'?-

Kırıkkale A.S. 
Oğlum, sen hercai tabiatli bir 

gence benziyorsun. 
Son sevdijiaden bahıettiğia 

kızı unutamaJlflDUI hikmeti. 
henllz onunla münasebet teaia 
edemediğinden dolayıdır. Yoksa 
onu da tanıdıktan bir iki aJ 
sonra silkip atabilirsin. Onun 
için gel de, şu masum yavruya 
acı, onun da bapnı bellya sok .. 
ma. Çünki o seni, senin unuttu· 
ğun gibi unutamaz. Sonra fell
ket olur. 

'· ahsen tanıdığım, uzaktan se
vişıigiln bir kız henden fotoğrafım 
istiyor. Fakat ailesi dışarı çıkma
ma mani olduğu için, görü~ 

miyoruz. Fotoğrafımı göndermek· 
tc bir mahzur var mı?,, 

Burbaa 
Kız ols~dın, bu sualin varit 

olabilirdi. Fakat bir erkelin bir 
kıza fotoğraf vermesinde bir mah
zur g&rmGyorum. 

~ 
'· Bir buçuk senedenheri tanı

dığım bir genç kız, son zaman
larda beni bir arkada§Imdan k111-

kandı. Beni kıskandırmak için de 
misili ile mukabeleye kalktı, onu 
bu fikrinden nasıl 'azgeçireyim?,, 

llustala 
Arkadaşınız olaa kızla milaa• 

sebeUaizi keaiaiz ve bun6 aevgi
nize kaııaat verecek tekilde i .. 
pat ediniz. Ondan Hnra muele 
kalmaL 

--
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ViKTORYA 
Mülhim mütehevvir nazarlarla 

nişanlısına baktı ve bir tehdit 
makamında olmak üzere, sesini 
haddinden fazla yükselterek, kar
tıaında duran çiftlik sahibine: 

Kamila Viktoryaya yeni bir 
IUal aorclu; 

O zaman zabit fiddetle yerin
den fırlıyarak çiftlik aahibiae: 

- Peki, bu akpm, birazdan 
ıizinle beraber gideceğim, dedi. 

miyerek YBPDllf gibi, tidcletle 
~na çarpb. Sonra alelAcele werİY• 
d6a&p •JDİ fiddetle kaPIJa cloi
ra yWdl. 

:Si55555 Muhaniri: /(nfll Ham..,, Nakledea: H. $. 

Ş.tonan Yerandat1ndan Kamili 
Çağmyordu: . 

...... Latfen ıeliniz, pleride 
~ . . •--ıçıyor ...... 

\' obq merdivenle. i çıkb. 
8cıyük aalonda nipnlılar ve 

le davetliler toplanmlflardı 
adam kendisine uzatılan 

' alıp bir kafeye çekildi. 
IC.111ill onunla konuımıya 
dı. \ tlztl O kadar larlflD, 

berrak, •azleri o kadar 
idi' ki, Yohan nihayet 

kederini yenerek genç kızın ten 
sözlerine gnlllmsemekle muka
bele etti. Kız merak ediyordur 
Acaba Y ohan ner~ye ıaklanmlfb. 
Parkta mıydı? Hayır, muhakkak 
orada değildi. Çlhaki parkta oau 
aramıt. balama1D1fb. Hayır, bayır, 

o bqka bir yere gizlenmi~ ola· 
cakb •. Nihayet Viktoryadan Hrdu: 

- Viktorya, M&yl parkta mı 
idi? 

- Hayır, orada kımseyi ıör
medim. 

- Beni bıldırcan avına gitür
mek istemiştiniz, değil mi? dedi. 

Öteki beklenilmiyen iltifattan 
memnun olarak hemen c~vap 
verdi: 

- Evet, maalmemnuniye ıl
türmek isterdim. 

Zabit Viktoryaya baktı. Genç 
kız hareketsiz, ve nişanhsıru bu 
eğlenceden -vazgeçirmek için biç· 
bir teşebbO.te bulunmabtzın du· 
ruyordu. Zabitin yüzü gittikçe 
artan bir hiddetle dejişiyor, asa· 
bl hareketleri• bıyıklarım bOkll
yordu. 

Ve ulondaq çıktı. Komtu 
çiftlijin sahibi ve birkaç misafir 
kendisini takip ettiler. 

Kısa bir snkot oldu. 
Ansızın kapı açılıp mllllzim 

etiğinde göründü. Zaptolunmaz 
bir hiddetin tesiri albnda kıvra· 
n1yor gibi idi. 

Vilrtorya yerinden kalkarak 
ıordu: 

- Bir şey mi unuttunuz? 
Nipnlı11 tepinir gibi birkaç 

adım atta, ıonra Mrdenbire Yohana 
dotnı ilerliyerek, ve unki İlte-

Yohan manidar bir ıtlllifle: 
- Dikkat ediniz, azizim, g&

ziime çarpbmz, dedi. 
- Yanılıyorsunuz, size• çarp

madım, bir tokat attım, anlıyor 
mu1UBuz? 

Yoban mendilile &özünü ıi· 
lerek: 

- Şüphesiz şaka ediyorsunuz, 
dedi. Siz pek iyi bilirsiniz ki, 
ben istemiş olaaln, aizi ltir men
dil gibi ikiye katlayıp cebime 
korum. 

Bunları a6ylerken ayaia kalk· 
llllfb. 

( Arkuı Yar) 



Kari lflektupları 

Vapurculuk 
Ve 
Bir Mütalea 

"Milli Vapurcular,, tabiri ben
ce doğru değildir; zira "Milli" 
denebilecek bir işin, bir teşekktı
llln, bir teşebbüsün milletin he
yetiumumiyesini temsil etmeıi ve 
bunun için de sırf yerli olmak 
Uzere, mesell bir anonim şirket 
mevcut bulunması icap eder. Hal· 
buki mevzubahis olan vapurcular 
bir ıirket halinde teıekkül etmiı 
olmayıp, birer ikişer vapuru, ıırf 
kendi namlarına ayrı ayrı sahille· 
rimiz dahilinde işleterek posta ve 
eıya nakleden bazı zevattan iba· 
rettir. 

Rekabet meseleıine gelince; 
buausl vapurcuların yürilttükleri 
mlltelealar menafi noktasından 
olmayıp, sırf menfaati ııahsiyeye 
müstenittir 

f darenin ıeksen senelik bir 
tarihçei teşekkUIU vardır. O 
müddettenberi aahillerimizde ve 
bilhassa Trabzon hattına munta· 
saman vapur işletmektedir. Ve 
r_akın zamana kadar bu batta 
Tllrk bayrağını hamil olmak üzere 
lfliyen vapurlar Seyrisefain va· 
purları idi. 

Beş on senedenberi yani ka
pitölisyonlarm ilgasmdanberi bazı 
Tatandaşların tedarik ettikleri 
•apurlarla buraya posta yapmaya 
başladılar. 

Bu birkaç vapurcunun fikrine 
ı&re : Seyrisefain idaresi mezkur 
hattı onlara terkederek, kendisi 
ecnebi limanlarına posta işletmeli 
lmif. Bu fikir de doğru değildir. 
ÇtınkU : Esasen berri ve bahri 
postacılık milletin mümessili olan 
devletin hakkıdır. 

Tllrk vapurcularına Ticareti 
Bahriye kapısı yine açıktır. Nasıl 
ki evvelce Türk gemicileri her 
tarafa yelken gemisi itletmiş\erse, 
timdi de vapur işletebilirler. 
Memleketin mamulat ve mahsu
llhnı vapurlarile harice ıevkedip, 
hem kendilerini hem de memle
keti mtııtefit ebebilirler. Bu, on· 
lann en bllytık hedefi, maksadı, 
pyeai olmalıdır. Nasıl ki, kom· 
eumuı olan Yunanlılarla uir 
milletler de böyle yapıyorlar. Şi
lepleri dünyanın her tarahna 
lfliyor Ye bayrakları her denizde 
tementlç ediyor. 

Şurad•, bilmünasebe, mOhim 
bir maddeye İfaret edeyim: 

Bizim milletimizde, minelka· 
dim olduj'u gibi, elyevm de cari 
olan bir hususiyet vardır ki o 
da (fertçilik) zihniyetidir (cemi· 
yetçilik) fikri bizde henüz Adeta 
mefkuttur. Vakıi (menafii umu
miye) denilen mesele esasen (me
nafii ıahıiyeye)J mtıstenittir. Fa· 
kat bizde (menafii umumiye) 
yalnız bir sözden ibaret olup filen 
mevcut dejildir. Çtınki: (menafii 
umumiye) pbal menfaatleriıı 
lçtimaından huıule Jeldiği hal
de, bizde (menfaat) (tahıiyetten) 
chprı çıkıp ta ( içtimai ) bir hal 
alamıyor! HulAsa; bizdeki tarzı 
hayat, her ne cihetten bakılıa 
f hodbinlik ) ten bqka bir ıey 
clejiidirf Halbuki hodbinlik zih
niyeti, pek iptidai bir hiısin 
mahıulft olup, terakki ve. mede
niyetin en meı'um bir maniaııclar. 
Tarih bize ghteriyor ki (cemiyet) 
hayabnı idrak ve temesslll ede
miyen milletler, terakl:i ve teali· 
den mahrum ve baıka milletler 
tarafından ezilmiye nıahkOm k•l
nuılarc:llr. 

l,te, vapur ifletip l>ahrl tica
ret yapmak işinde de artık ferdi 
hareketlerden vazgeçerek, içli· 
mai harekete baılamak llzımdır. 
Şu halde, vapurculuk edenler 
hepsi bir araya gelerek bir ıir· 
ket teıkil etmeli, bu ıuretle ser
mayeyi çoialtıp daha vlıi bir 
mikyasta bir ticaret yapabilmek 
için, bu firkete ( anonim ) tekli 
Termeli ve ufak hiueler çıkanp, 
fakir olan efradı halkın da itti· 
raklerini temin ve teshil etmeleri 
icap eder. Bu pek bayırla bir 

Manavlar Arasında Dünga Garibeleri 

A k d D Y . - K• B Meşhur r a an ut etişmese ıraz, oynu- Meyhaneciler 

muzu Çöpüne Döndürürdü Vallahi! .. Kıralı Öldü 
Londra ( Hususi ) Meylal' 

• ~ neciler kıralı namını kazanlllll 
• ..... .fft. olan Çarli Braun 74 yafllldt 

olduğu halde yefat etmiştir. ~ 
Braunu ayyaı bahriyeliler, ~ 
lar, kıraliçeler, imperatorlar, iJI" 
peratoriçalar, prensler, prenıe.ı.,, 
diplomatlar, maruf artiıtler .tl
haaıl onu tammıyan yoktur. 

Bir yerde etlendikten ıo.,. 
avdette biraz daha kafa ttlttl' 
lemek iıtiyenler, Londranın ~ 
kıımı hakkında malümat allllP 
ı.tlyenler aylarca denizde dal,.. 
)arla çarpııtaktan ıonra kar•1.f 
ayak basan denizciler muhakkd 
ıurette Çarli Braunun meyb .. 
ıbae uğrarlardı. Çarli Braua• 
Maclrlt, Singapur, Şanghay ve RW 
de· Janeyroda' da tanımıyan yo~ 

Çarlinin meyhanesine uğrıyd' 
lar, burada lıpanya kıralı Alf_,. 
Marl Pikforda, Fer banksa telAdl' 
edilirdi. Seferden dönen W 
gemici muhakkak Çarliye .,_ 

Seyy•r meyv• ••llcıl•rı ve manavl•r 
Dükkanları karşılıklı iki rakip I · l ıuzluk aıkıntıaı geçti. 

manav, nazlı müşterilerinin itti· bu sene ... 

hediye getirirdL Bunun için c;at:_ 
linin meyhanelİnde Çin iıi, Ja~ 
iıl, Hint iti, valbaaıl çok kıym• 
etyalar vardır ve bunlann kıylD 

Ekinler iyi yüz binlerce ıterline baliğ olmall
tadır. 

hasım tahrik için dehıetll bir Yüzü güldü: . 
çene mücadelesine giritmitlerdi: - Oh; oh ... Allah veraın ... 

- yirmiye kiraz, yirmiye Bir aralık yine ben ıöze baı· 
kiraz )adım : 

" - Meyva bu kadar bolken 
- Arnavutköy 1&tayoruz, otuz yine .pahalı yiyoruz. Neden acaba? 

beşe Arnavutköy... ÇUrllmiye yüz tutmuş bir ki· 
Arnavutköy, sabiden satılığa razı ağzına atarken cevap verdi: 

çıksa, ancak bu kadar batnla· - Bol amma, yerinde bol.. 
bilir. Neme lazım? .. Mal, bir kere ye-

Manavlardan biri, çileklerini mit iakeleaine dayandı mı, oluyor 
methederken, bir arahk, rakibi· atet pahası ... 
ne taş atmayı da unutruadı : Bursada kirezin en ilisı yedi 

- Frengin malını çal bqına.. buçuk imiş. Burada, kabzımal 
Osmanlı çileği burada 1.. Altı bize toptan on kuruşa veriyor. 
Uıtü bir osmanlı.. Bu söze mim koydum: 

Öteki, durur mu 1 Hemen - Demek, on kurup alıyor, 
atıldı : yirmiye satıyorsunuz. Okkada 

on kurUf kir .. Aşkolıun sizef. 
- Osınanlmın birincisi biz· 

de.. Hay gidi oımanlı.. Otuz 
bete bu oımanh .. 

Derken, ıokaktan bir nlra ı 
- Mecidiye köyllnUn çiybalı 1 .. 

Çiybala ye efendi ... 
Tablasını yere koyunca etra

fına n,n,ttiler : 
- Olgun mu dutlar 1 
Doğrudan doğruya cevap 

vermedi: 
- Sinamekiye para verme .. 

Al yarım okka çiybal ye !.. Gö
zilnü sevdiğim çibalı. .. 

Yanpiri yürüyütlü bir adam, 
tabladan bir avuç dut alıp ağzı· 
na attı. Dutçu, buna fena içer· 
lemitti; fakat sesini çıkarmadı. 
Öteki ağzını t•pardatarak: 

- Yok, neme ilzam, diyor, 
dutların tatlı imiı .. 

Sonra büyük bir hovardalık 

yapar gibi kirli para kesesini çı· 
karıyor: 

- Tart bana da elli dirhem!. 
Seyyar bir satıcının kartılan

na dikilmesi manavların keyfini 
kaçırmıştı, birisi sordu: 

- Dükkinın önünil lkaça ki
raladınbe? 

Herif işi pitkinliğe wrunca, 

teıebbOı olur. Ayni zamanda 
halka da ( teıebbllsçllltık ) ve 
( cemiyetçilik ) fikri telkin edil
miı olur. 

Böyle bir iıe ıirifilirken, ıon 
derece hüınU niyetle meşbu ol· 
manm ve her manaaile mOıtakima· 
ne hareket etmenin, g&rOlecek işin 
ve iıtibsal edilecek semere ve 
menfaatin yegAne ruhu ve kuv
vei icraiyesi olduğunu nazarı dik· 
katten ayırmamalıdır. 

Bu Mne doya, do7• 
yedlllmlz çilekler 

derhal mlittehit bir cephe aldılar: 
- Haydi bakalım, çek ara· 

bayı •. 
Dutçu tablayı başın• alıp, 

karıı kaldmma geçti. 
Orada, manalı manalı ı~yleni

yordu: 
- Kirez duta demit ki, sen 

arkamdan yetişmesen, yiyenlerin 
boynunu ıapıma çevirirdim! Sır· 
hodan kan aldırmadan kireze el 
atirme! Çiy balın üstüne yemiş 
yoktur .. 

Bu açıkça meydan okuyuı, 
tesirini gösterdi. Birkaç dakika 
içinde tablanın yarısı boşaldı. 

Otuz beı kuruta çilek satan 
manavla konuşuyordum. Bir aralık 
sordum: 

- Çilekleri denize dikilyor· 

Kardığı potu tamire çalııtı: 
- it ıenin bildiğin ıibl dejil 

ef~ndi.. Şu ıardtlğlln knfe, az mı 
fira verir tanının? Okkasını on 
bete utayım deıen evin yolunu 
şaşırırsın alimallah .. 

Mlişterilerin hepsi mostralık mal 
ister. hJAkf kAğ'ıdı kendi elile 
dolduracak.. Seçmece yok deıen 
gtıcenir. Kiraz gibi, kayısı fibi, 
erik gibi yemitlerin bir kere 0.
Ulndeki ellemeler gitti mi, malın 
kıymeti yarıdan qağıya iner. 
Sonra, biz bunları kime satalım? 

Manava ıordum: 
- Üzilmler, nasıl, bu sene? 
- Ziyansız diyorlar amma, 

Topçularda bağlar, çoğaldıktan 
ıonra, manavlann iti bozuldu. 
Temmuz geldi mi, herkea, bağlara 
dağılıyor. Taze taze kopanp, 
sepet sepet evlerine taşıyorlar. 

- Kavun, karpuz ? 
- Bostanlar, bu yağmurdan 

larmış. Sahi mi ? 
Cini mavi gözleri 

açıldı: 

ıonra verir kendini... Aman o 
boıtan da başka bir derttir ... 
içinde değilsin ki, bilesin. Kea-

hiddetle mece pazarlığa girdiğin gibi, 
malan yan11nı sokağa at ... 

- Zati, kirezin, çilejin gör 
hayrını... Bir yapura bakardı 
mübarekler ... 

Kesip vermesen, kimte almaz! 
Batına beli olur, kalır. 

- Öteki yemişler, 
bol olacak mı bari? 

Geçen sene yalnız bet ytız 
nasıl... araba karpuz sattım. Allah seni 

- Baıım ıalladı: 
- Kaylaılann yansı, fırtına-

dan dökllldO. Erikleri ıoraraan 
dalların &atllntle ben gibi.. Dnn 
Eytıbe gitmittim. TOrbe eriği bu 
sene nafile ... Tavıancıl, Sapanca, 
lımit taraflarında biraz armut 
varmış. 

Birden mevzuu değiştirerek, 
ba ıefer kendisi ıordu: 

- Yemiı kano doyurmaz. 
Sen ekmekten haber Yer .. 

Buğday pahalılaııraa ne ya· 
pacağ-..z? 

- Korkma, dedim, yağmur· 

inandıraın yOz liradan fazla ıiya
nım oldu. Tekirdağı der alırsın 
içi kof çıkar. Topatan der alırsın 
iki ay içinde una top attırır. 

Bir araba malda, raıtgele 
ıekiz on tanesini kesip bakma
dan pey ıürmemek en iyiıi .. 

O ıırada kibar bir mllıteri 
dlikklndan içeri pdi. Raflarda 
dizili duran yemiılere seri bir 
göz attıktan ıonra: 

- Bak11111aa, dedi, ılıde 
ananu bulunur mu? 

- Yok beyimi ... 

BQtl\n bu eşyalar meyhane ... 
i~inde ıurada buruda asılı bul ... 
maktadır. Çarli Braunun ...... 
hatıratını yazmaktı, fakat bu ~· 
le nail olamadan 61m0ştilr. Çalll 
Braun ölürken oğlu~u y.anına. ' 
ğırmıı ve ıu ı6zlerı söylemıt 
Ben arbk ölilyorum. Bu meyb•1 
neyi b&ylece muhafaza etm...t 
senden çok rica ederilll~ ç~ 
burau çok M•clitlm denızcılenr: 
yuvasıdır. 

lktısadi Buhran Ve Misafirlik 
Nevyork ( Huauıl ) - lkb .. d~ 

buhran yllztbıden Amerika 
yeni yeni icatlar çskardmaktadlf • 
Son zamanlarda sayfiyelerde ottl-
ranlar • ki bunlar zengin mil~~ 
nerlerdir • gelecek misafirl'!:t 
içkiyi de beraber ıetirmel~ 
tavıiye etmektedirler. .w 

MeaelA bir milyoner ziy~ 
vermiye kalkarta, ahbapl.,.., 
g6ndereceji davetiyelerin • ~ 
kiSfeBlne " içki ve mezeleri iMi' .. 

ber ıetirmenlz rica olunur,, :J. 
reıinl yazmaktadır. Hafta son 
aayfiyelerdekl ahbaplarına ~ 
fir aidecek olanlar mubakP"'" 
yiyecejini, içeceğini berab~~ , 
tilrmiye mecburdur. Aksi t~ 
de. aç kalmıya mahkOmd.~ 
Geceyi de uyfiyede ıe~ 
lıterlerae muhakkak od• .. ~ 
yatak parasını getirmeleri l~ 
dır. Akıi takdirde ba~ 
çimenlerin nzerinde pceyi ......
miye mahkOmdurlar. _,.,,, 

Sayfiyelerde oturanların !:.) 
miaafirlerden aldıktan (oda ~ 
(yemek parası) uyeainde a et'JI':. 
elan geçinmektedirler. Am~ 
daki e.ki tantanalı miaafir td"' 
liğin timdi yalnız aa bir • 
kalmıttır. ~ 

Adamcatız, clapn çakar -,; 
maz, manav ıtlrlecli: .,_ 

- lıte, dedi, kırk >:1lcla ~ 
paraya kıyacak mlfterı ,. 
o da bende buluamıJ~ . .. J611 
Ananu, daha bu d~ 
içeri ıirmit ,ey delil ki r ... ~ 

Hey Allahın Pfkın _., 
Ananuı ne yapacaban, fil 
ıibi çilekten yeaene... • _:ıeld' 

Ve bınanı, inindeki ~ .,._. 
den almak iater tibi oı,uol _.., .. ~ .. 
dan iki tane çilek teÇIP bot'..,.. 
atbktan ıonra mDilkabD 
bittiiin! bll diWe anlattı: di-e

- itte bu badar, efe~ .f' 
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Geçen Bilmece
miz i Doğru 
Halledenler 

(Dünka nüahad an devam) 

Birer adet muhtıra defteri ala
caklar: 

Br,, !Prbrs i 1 ta' roz caddm.i hamam 
I! ıkak :\fuazzcz sükriyo. Be) koz 
J>olrııe ı\ uwktı•hi talebesinden Si-
ıu ııt) H.llkoıı, llalıkcbir lmanızadc 
Azİl. R cıtı.lu ~fohınPt Fcni, ~ıva 
1 t h t•lzah \11<''-'İ Lfltif Bey oğlu 
( d 1. \ık.mı )'.rnih:ıvat mektebi 
ikinci ııııft rn :!ti :--rviın "ırnkkı. Anka
ra s.111 a.t mrh.tl'bi t::ılClbı;sindcn Naim 
B~v Otilu < ı tiıı. \ııkar.ı Yeşilnğa ca
ıııi i karşı ı ıı <l,1 11 uııı.trıt 1 Sf'za, Oöıtopc 
Btşind llkı wl,lf'Jl t ılt bo:sindcm 27 Mii
bl' (el i"aip. Pol.ıtlı liıddciumuıni 'raıtıt 
B•, kızı Mtdihl' 11.rnırıı ve Bl•)IN. 

Dolma kurşJn kalemi alacaklar: 
lst:rnbul ı:rkl-k tisrsi :ı Uncıı sınıf

ta ı 12? .:! lrfa ı, fı;t:ıııhul 4 ı 'iln<'il ilk
mı ktop t.ılı:be~inıleıı 3GG MelıHıat. Ba
) ez.ıt Altıııcı ıucktı>p talebe inden 3!)9 
Hüsniye l'eıııal, Br1it.taş ., enlik dede 
Az ıziyc r. dd~')İ H • 'cz.ihc .Fl'hmi, K:ı.
dir0a iıçiıııı:ıı ınPktcp dördfinc!i sınıf
tan 01 Narİ)C. lh\Utpaşa ı>rtn w,tebi 
talebe i ıdCI !l8 ır. .'nbri, 1 f ı ' Kız 
Ortanıel,tc bi takbE' iııckn li ı 1\ 'run
ni ı. 1st9.nhııl 8 inci nıektı p ıı;.fincit 
ıınıftaıı ~ t~ Mhze) .>en. habataş Gazi 
o~manpaş,\ Ortunıektcbi t:ılcbei!indcn 

24H Nrcıncttiıı, lstnrıbul Kız OrLamek
tobi taleb~f;iııucn :.l7 Şefika Mu Lafa 
Bey ,.c H::rnı.ıılar. 

Boya kalemi alacaklar: 

Oalıı.ta (fol! :;;eınit ınl'ktclıi talelıe
ıiııdeıı .lak •• ı on. (;,ıziosmnııp:.ıv:ı Or-
taınoktl'bi tıı.lolıesiııdr n 391 Mclıınet. 
Gelent C\ i Ort:rnıekt"bi son smıft rn ~3 
lh an, J\.atlıkoy lkiııciıııcklC'p talelıe
ıindcn Fch:ınıot, Jı-ıtaııbul ::?;:> sinci 
nıcktep W.kbe:si llllı·n :!04 Mustafa Pcr
teYnival li e i l.ıirid R1111ftaıı !'lfül Ml'h
IDct, ·ıstaıı lml Kız Ort amektelıi talebc
ıinden 147 Balidr. l'atih 1:ı üucıi mek
tep talebesinclcn 33.2 llı:rıuk:ı Hanıııı 
'Ye Be.} lor. 

Birer adet kart alacaklar : 
Adana Liso:si Dahilıyc Şefi Hiisr

yin Bey oj:thı füıif. Balıke ir Hacı is
hak nuı.halle'-i :M n tafnpaşa ı-okağı mı
nıarn 8 Ji'irdcvı:;. Jı:;p. rta Karıııız çrş
Dıesi charınclıı Başköyl!I oğlu Hiiştıı. 
Ankara 'Maliye bah<:csi kur§ı~ıııd:ı :ı 
n umarada • abahattiıı, Adaııa E"ki 
Buğda} ııazarıııda B.tkkal Jia ... aıı .Efen
di oğlu Mehmet Hıza, ltttanlıul 'frrzi
lik mekrebi ikinci . ııııftaıı 82 Neca
bettin, Sıva,., Milskirat füııili saffet B. 
oğlu Cemal. I\a ımpa,a MaliyC' nıemur
larından Kadri Hey kııı .Jalo Ayten, 
Adana Elekt rik şirketinde Monitiir 
Ahmet Hamdi, Bm a Erkek li"e"i al
tıncı sın ıf talebesinden 73.J Orhan 
.Ali, Ankarıt Zi raat Bmıkasııı<la .l\f or-
kez sandığı muavini Jsoıail Hakkı Bt>y 
ot lu Fer it, Aydııı ı;:ahiıızade f:ılırikası 

lrfUd!irii • adettiıı :Efendi oglıı ::'~ıhııp, 
Salilıli Po<ıta vo Telg-r:ıf Miidliri oğlu 
Muzaffer, C(I\ hnn l'iirıılıttrh ot ıııektelıi 
dördiiııciı 1'.-llllftaıı rn; THh.lr Bt'} \ (' 
lfaıııınlar. 

Ankara "':ını:rnp:ızrırıııda poJi .... mc·r
keıi cı\ nrmdıı 4 .\dnnıı Ht'\ k ızı Mu
kadder. Adana E~ki Bugda:\ pazarııulıı 
bakkal Sıi!C') man Ef. Ya ıta ilr t 'C'ıııal. 
Cibali c.tdde~i mıınara 25:J Mıızaffrr. 
Zoıı:.,ruldak ~\\ uk.ıl Tt·\ fik Hı•) oglu 
~aci, Ad:uı.t bel<'dh I' gaıiııo~unda 
lliluı i Efontli 'll"'ıt. silP :-;nkr:ı.ıı . Üdr
ıni , ZaCer Mcktchi JıeŞiııı·i ı<rıı ı ftaıı 
J.~fda l, Gı:ııılik Basaıı Yıl ııı:ız. İıll'gül 
l>işı; i lhi t>~ iıı ~alıri Br-y ogtu Bah:ı.
tttiıı. Şişli Hfırri} rt l'adde"i nııııı:ıra 
147 Ba lı ti) ar. Hrııikt:ış Ha fı rııı ı•Ml
de i Gar:tj sokak ~ Hal ~k, ('cır.ılıpa;:ı 
t ast_a hni-ıcı. h~ınşırl'lerı nden Fr\ ziyc. 

Sküdar ::.?l ıııcı nH·ktı•p dilrdiiııcii ı-
nırtan 2 Atıfr·t Hiın. Pzunklipr ıi :Mu
tadi~" ııınlıallesindC1 bakkal ~hıııct 
·ı/' •'na t:t F. 12 L('\ azıııı Ht'i . i Hiza 
. e~ oğlu Ntızi lı , Acl.ına Li e:ıi tH leb~ 

81 ııden 1 4 Nuri. Kc.an Avukat :O:eııı-
8<>ttiıı B. ) aıı ha ıı esi nde Ali Rı ı:ı. Zon
~Uldak 'l'ıitilıı lıı hiı:arıııda Hıza B. oğfo 
2 Ua.t, Kcıaıı Zafer ıııı:k telıi 5in <'i :- ııııftaıı 
ı:{j Av r:ıın, .Boykoı Polonez küy ııı ekt111J i 
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SON POSTA 

-Dünyada Olup Bitenler
Amerika Zabıtası, Dünyanın En Garip 

Hırsızını Nihayet El~ Geçirdi 

Amerikanın Sen Lui ıehrinde 
dünyanın en garip hırsızını yaka
lamışlardır. Bu adam aylarca bir· 
çok aileleri rahatsız ehnİf, niha
yet polis şehirde seferberlik ilan 
ederek bu adamı yakalamııtır. 

Adama atfedilen vak'alardan 
birkaçı şudur: 

Mrs. Jumta Pare ismindeki 
kadın şehrin en güzel evlerinden 
birinde oturmaktadır. Bir aabah 
erken uyandıiı zaman odada ya
bancı bulunduğunu hissediyor. 
Elektiriği açıyor. Karıısında deniz 
kıyafetile bir genç adam g&rllnce 
ıaşırıyor. Korku ile baiınyor. 
Genç adam kadını hürmetle ae
llmlıyarak pencereden kaçıyor. 

Birkaç gece sonra Mrs. Ni
kum isminde bir kadın bir sabah 
uyandığı zaman karşı köşedeki 

kanapede bir adam bulunduğunu 
görüyor. Evvela gece geç vakit 
gelen kocasının habersizce kana
peye uzandığını zannediyor. Elek
triği açıyor. Adamın, hiç tanıma
dığı birisi olduğunu anlayınca ba
ğmyor. Genç adam don paça 
fırlıyor ve kadım hllrmetle ıellm
byarak pencereden kaçıyor. 

Yeni evlenmiı olan Miıia Good 
bir akıam salonda ıedire uzana
rak kitap okumıya dalıyor. Ôyle· 
ce olduğu yerde okurken uyuya
kalıyor. Sabah saat üçe doğru 
uyku arasında bir gürUltU hisse
diyor. Evvela kocası zannediyor. 
gözlerini açınca karşısında pembe 
deniz mayoıile bir genç 'gCSrüyor 
ve ıaşırıyor. 

Bu vak' alar b&ylece tevali 
ediyor. 

Bu adam bir hırsız değildir. 
Evine girdiği kimselerin hiçbirin
den ne para, ne de eıya çalmış 

değildir. 

Bu gece ziyaretleri devam 
ettikçe polise ıikAyetler tevali 
ediyor. Fakat polis bu şikiyet
lerin manasını anlamıyor. Bir 
adamm gece yar111 bir eye don 

-----------ı·-----------

Geceleri 
Fakat 

E v le r i Dolaşıyor, 
Çalmıyordu! .. 

Genç •d•m gece Y•rı•ı gettç kadının 

!dUnU patlattı. Sonra bir ku• gibi 
pencereden fırlayıp k•çlı 

paça ve kundurasız girerek kim
seye görünmeden kaçabileceğine 

aklı ermiyor. 
Fakat aon vak'alar

da bu garip hırauı sca
renler, hatta arkaaından 
kurıun atanlar olu
yor. Bununla beraber 
onu kimıe tutmıya mu
vaff ak olamıyor. 

Nihayet her fey ıi
bi bunun da ıonu ı•· 
liyor ve bu ruiJ. 

G•rtp hırsız genç kad .nın 

y•talının •Hın• 
Nklanmıttı 

bırııı bir giln yakalanıyor. 
Bu yakalanma hidisesi ıöy

le cereyan ediyor: 
Bu ıarip hırsız bir ı&n 

bir kadınm apartımanına 
giriyor. Bu aparhmamn al-
bndaki dairede de Polia Mü
dOrll ikamet etmektedir. 

Kadın yatağı ucunda don paça 
hırsızı g&rUnce bağırıyor. Kadının 
feryadını işiten Polis MOdllrO 
derhal merkeze telefonla haber 
veriror. Polisler yetitinciye kadar 
adam kaçıyor. Fakat derhal her 

• 

tarafa haberler veriliyor ve ıo
kakta kaçarken yakalanıyor. 

Bu garip hırsız 21 yaıındadır. 
Mektepte birinci derecede atlet 
bir ırcnçtir. Polis bu hareketinin 
sebebini sorduğu zaman ''Merak 
duyuyorum, onun için yapıyorum,. 

...__ cevabını veriyor.Don 
paça airitinin aebe
pini de töyle izah et
mittir. 

Ben atletim. 
Üıerime bir man
to alıyorum. O
nu da pencere 

yanında bırakıp içeri öyle p!yo
rum. Beni oda içinde bu kıyafet
te ıören kadın evveli aile aza
sından biri zanneder. Kendini 
toplayıncaya kadar ben kaçanm." 

Genç delikanlı sokakta görOp 
beğendiji kadınların izlerini ta
kip ediyor ve yalnız onların ev
lerine giriyormuı. 

Nihayet mahkeme bu ıarip 

Sayh f 

1 
Balkanlarda 

Bosna dan 
Muhacir 
Geliyor 

1 

Bulgaristanda çıkan gazeteler
de okuduğumuza g·ör, Bosna - Her
sek Mllslümanlarından ibaret bin 
kiıilik bir kafile Bulgaristanda 
( Dragoman) istasyonundan ( Mus-
tafa Paşa ) tarikile Tiirkiyeye 
geçmiştir. Bu kafile memleketi· 
mize hicret etmektedir. Bulgaris
tan hükumeti, yapılan teşebbüs 

üzerine kendilerine demiryolla
rında yllzde otuz tenzilAt icra et
mektedir. Otuz kitiden qaiı ol
mamak şartile gelecek her ka
fileye ayni tenzillt yapılacakbr. 

Bulgaristanda Bir Muhakeme 
Bulgariıtanda bundan bir 

mtıddet evvel Yahudilere kartı 
kendi batına zulOm ve tazyik 
tatbikine kalkıtan Kalpakçiyef 
uminde biriıinin muhakeme.ine 
baılanmışbr. Mahkemenin vere
ceji karar Bulgariatanda heye
canla beklenmektedir. Muhakeme 
esnasında karagömleklilcrle Ya-
hudi gençleri araaında dövUtme
ler olmuş Te baıtonla birkaç ki
tinin bqı yanlımtb''· 

Yugoslavyada Yeni idare 
Yugoılavyada yeni bir idare 

eaası kurulacağa etrafındaki ha
berler teyit edilmektedir. Bu 
esas üzerine devlet dört prenı

lij'e taksim edilecek ve her 
prensliğin başında kıral tarafın

dan tayin olunmuı bir prens bu-

lunacaktır. Bu auretle Bosna·Her
aek mUslümanlarımn da bir prenıi 
bulunmuı olacakbr. 

Açhk Yardımı 
Bulıaristan Çifçi Bankaaı 

Karacaali bavallsindeki aç halka 
birkaç l(l\nlllk yiyecek oluala 
bir buçuk vagon mııır hediye 
etmlttir. 

Yunan Borçları 
Atinada bulanan İngiliz nazın 

Mr. Ramıay, btlk6mete hitaben 
yazdıiı bir mektupta, Yunani~ 
tan ile alacakhlan beyninde bir 
mukavele akdolununcıya kada•, 
harid istikrazlar için Yunanistan 
devlet banka11na tevdi olunan 
paraların d6vize tahvil edilerek 
ödenmesini talep etmittir. 

Bu mektubu ltalya ve Franııı 
naıırluımn buna mlimasil talep
leri takip edecektir • 16 Mayııta 
mDnteıir nim resmi bir notaya 
nazaran, Maliye nazarı mecliıe 
1932 - 33 aeneai devrei heaabiye-
aini vuedecektir. lıte bundan 
tonra, Htikumet Yunan iatikraz 
blmillerine haldı bir taıviye ta
lebinde bulunacaktır • 

Yunanistanda intihabat 
Atinadan bilclrildiğine 16re 

iki ay kadar ıonra baılıyacak 
olan meb'uaaa intihabatı çok 
tiddetll olacaktır. 

Şimdiden her taraftan hazır
lıklar icraıına geçilmiştir. 

Muhaliflerin idare ettikleri 
ıazeteler bflkômet aleyhinde 
ıiddetli tenkit makaleleri yaz• 
maktadır. 

genci ıorguya çekiyor ve gece 
yanıı kadsnları nhataaz etmesini 
eıbabı m&ıeddededen sayarak 
ıenci uzun bir milddet hapf• 
mahktm ediyor. 



f lan Mucibince İstavridisle Hüsnü Bey Kadın Kıyafetine 
Girecekler, Valde Sultanı Görmek Bahanesile .•• 

Muharriri * 
Her Hakkı Mahfuzdur 
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Bu plan mucibince Sultan Mu
rat, oğlu Salahaddin Ef. ile beraber 
Rusyaya kaçırılacak, orada Sul
t.m Murat tedaYİ olunacak. Eğer 
i ~akat bulursa, bir taraftan Rus
} a hükumetine ve diğer taraftan 
da diğer bllkümetlcre bilyük 
menfaatler temin olunacak, bun
ların muavenetile, yeniden tahta 
çıkarılacak.. Şayet, Sultan Mura
d·n tedavi ve ifakatine imkan 
hasıl olmazsa, o zaman, Sultan 
Muradın en büyfik oğlu ve Os
manlı tahtmın da meşru varısı 

sıf tile Salahaddın Efendi ortaya 
çıkarılacak; Sultan Muradı hal'e
denlcrle uğraşılacak.. Eğer tam 
bir muvaffakıyet hAsıl olursa, ne 
Ala.. Olmadığı takdirde, Osmanlı 
lilkesinin bir kısmında ayrı bir 

Ulcumet kurulacak, Salahaddin 
Efendi burada yeni hükümetin 
tahtma oturtulacak .. 

Bu plan, gizlice Valde Sulta
na bildirildi. Onun tarafından da 
büyük bir memnuniyetle tasvip 
edildi. Ve artık, planın tatbikine 
girişildi. Bu mühim iş, tabii yal· 
nız yapılamazdı. Binaenaleyh 
Sultan Muradın hararetli taraf
tarlarından bazı zevatın yardım· 
larma da ihtiyaç vardı. Nakşı 
Fent, bunlann kimler olduğunu 
pekala biliyordu. Gitti; en evvel, 
Sultan Muradın ikinci katibi 
Hiisnü Beyle buluştu. Onun va
aıtasile de, Aziz Beyle tanıştı. 

Aziz Bey, bu kUçük komitenin 
idaresini, üstüne aldı, itimat et
tiği adamlara haber yolladı. 
Bunların içinde, Oskndarlı Meh
met Bey, maliyeden Hüsnü Bey 
gibi cur' etkir adamlar vardı ... Bir 
taraftan bu tertibab yaparken 
diğer taraftan mahalle imamı 
va ıta ile su yolcuyu elde etti. 
Vaz'fesi dolayısile, sık sık saraya 
ıir"p çıkan, hatta bazan su yol
lar 11111 bmiri için ( harem dai
resi ) ne kadar sokulan bu adam 
Yasıtasile, muhafızların nazarı 
dikkatini celbetmeden Valide 
Sult n1a muhabere etmiye imkan 
vardı. 

Planın ilk kısımları, muvaffa. 
kı}'etle tatbik edildi. Sıra, art1k 

ıon kısma ve Sultan Muratla 
oğlunun kaçırılmasına gelmişti. 

P föıın bu sahnesinde yeni bir 
aktör peyda oldu. Bu, İngiltere 

ıefareti tercümammn kardeşi, 
lngiltere tebaasından ( Stavcri· 

dis ) isminde bir rumdu. Gırlan
dinin aziz dostlarından olan Stav

ridis, bu sahnenin en m(jhim 
rollerini oynamağa hazırlanı

yordu. 
Stavridis, Odesa ile İstan

bul arasında işliyen bir Rus 
tllcpi buldu. Kaptanile konuştu. 
fıim tasrih etmiyerek ve sadece 
birkaç kişinin Ruayaya kaçmla
eağını söyliyerek oldukça mü· 
1-ı: 1 ; .. nara mukabilinde ka.p· 
t 1, 

Şimdi mesele itin en mtlhim 
safhasına geliyordu. Bu safha 
için de ayrıca hususi bir plin 
tertip olundu. Bu p!An mucibin
ce lstavridis ile Hüsnü Bey, ka
dın kıyafetine girerek Valde 
Sultam görmek bahaneıile saraya 
ve harem daireıine girecek. Bu 
esnada yine kadın kıyafetine 
girmiş olan Üıkndarlı Mehmet 
Beyle uşağı, bir arabaya binerek 
bunları takip edecek. 

Saraya gittiklerini gördükten 
sonra, her ihtimale kuıı bir 
müddet saray kapısı civarında 
beklenecek. 

lstavridis ile Hüsnü Beyin 
sarayda kald 1 larma kanaat hasıl 
olunca bunlar derhal geri dö
necek. Tedarik ettikleri bir 
kayıkla gece sarayın öniine geli
necek. işaret verilecek. Stavridis 
ile Hüsnü Bey, usullacık rıhtıma 
çıkacak. Oradaki nöbetçinin üs
tüne atılaclc. Onu, zarar gelmi
yecek bir hale koyacak. Bu es
nada Valde Sultan Sultan Murat 
ve - o tarihte henüz on bir ya
şında olan - Şehzade Salahaddin 
Efendi ile hazır bulunacak. 
ikinci bir işaret üzerine bunlar 
derhal saraydan çıkacak, kayığa 

atlıyacak. Tehlikesizce vapurun 
yolunu tutacak. 

Fakat.. Bütün bunlar yapılır
ken, acaba Beşikta!J zabıtasının 
haberi olmayacak mı ?.. Ya her 
tarafta maliım olan nöbetçiler· 
den maada saray başka bJr yerden 
gizlice tarassut ediliyorsa ? Bu
na da çare bulundu. Beşiktaş ka
rakoluna mensup Arif Ef. isminde 
birine müracaat olundu. Peşinen 
üç zyüz lira verilmek ve lıakanı
sabık tekrar tahta çıktığı zaman 
rütbei vezarctle zabtiye nezareti 
makamına geçirilmek şartile, Arif 
Efendi!~ uyuşuldu. 

Halbuki, Araf Efendi vazi
feperver bir memurdu. Zahiren 

bunlarla uyuşur uyuşmaz, derhal 
ıaptiye nezaretine koştu. Ken

disine vaki olan teklifi evvela 
nazıra ve sonra saraya duyurdu. 

Zaptiye nazırı, kılıcı ayakla
rına dolaşarak saraya koşup 

meseleyi haber verdikten ve son
ra da talimat alarak nezarete 

döndükten sonra, Arif Efendiyi 
karş sına oturttu: 

- Oğlum!.. Bu hizmetinin 
mükafatını göreceksin. Ez'anşart 
ki, meseleyi sonuna kadar takip 
edeceksin. Şimdi gidip, onların 
daha ziyade emniyetini celbede
cek muamelelerde bulunacaksın. 
Büsbütün içlerine girip bütün sır
larına vakıf olacaksın. Zinhar, 
onlara bir şey hissettirmeden 
şöylece bir tuzağa düşürüp, cüm
lesini olmuş armut gibi bize top· 
latncaksın. Eğer buna da muvaffak 
olursan sana tPminat veriyorum, 
badema sırt e gelmez.. Hadi 
oğlum.. Göre1 ım seni ... 

Dedi ve içinde beş yüz adet 
çil altın bulunan bir torbayı Arif 
Efendinin koltuğuna sıkışbrarak 
vazifesini ikmale sevkelti. 
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Arif Efendi, zeki bir memur
du. Bir gün zarfında Sultan Mu· 
rat taraftarlarının damarlarına 
girerek, bütiln plAnlarını teferrn
atile öğrendi. Zaptiye Nazırı va· 
sıtasile saray da bu pllna vakıf 
oldu ve derhal mukabil tedbirler 
ittihaz olundu. 

Saraydan, birer birer adamlar 
gönderilerek kapıdaki kuvvet 
gizlice takviye edildi. Deniz ta
rafından da uzaktan devriye 
aandalları gezdirildi. 

Sultan Muradı kaçıracak olan 
Rus şilebi, Yalı Köşkü 6nündeki 
famandırada bağlı idi. O gün, 
öğleye doğru kalkb, Çırağan Sa
rayının açığında demirledi. Bu 
hareket, artık son sahnenin baı· 
ladığma delaletti. Bu sahnenin 
aktörlerini ürkütmemek ve 
hepsini de iş başında ele 
geçirmek için saray fevkalide 
ihtiyatla çalışıyor; her ihtimale 
k rşı, her ttirlü tedbirleri itti
haz etmekle beraber, bu ted· 
birlerin neye matuf olacağını 
hiç kimseye sezdirmiyordu. Bu 
işi üstüne alan damat Mahmut 
Paşa idi. Kendisile Abdülhamit
ten ve bir de başkatip Sait 
Beyden başl.a hiç kimse bir şey 
bilmiyo' du. 

Nihayet, akşam oldu. Son 
sahnenin ilk faslı, Çırağan sara
ymm kapısında oynandı. Kadın 
kıyafetine giren erkekler, yaka• 
landa. Birkaç saat sonra da Aziz 
Beyin evi basıldı. 

Orada, içtima halinde bulunan 
komite azalarite birçok muhabere 
evrakı tamamen ele ieçirildl. 
Gerek sarayın ve gerek Zaptiye 
Nazırının arzusu yerini bulmuıı 
Arif Efendinin himmetile btı
tün erbabı fesat, olmut armut 
gibi toplanılmıştı. Yalnız bu ko
miteden iki kişi kurtulmuıtu. 
Bunlardan biri Nakşıfend, diğeri 
de lskalari Gırlindi.. GirlAndi, 
plan n ne suretle tatbik edildiği
ni anlamak için uzaktan umumi 
vaziyeti takip ve tarassut ediyor
du. Arabadakilerin tevkif edildik· 
lerini, sürüklenerek kapıdan içeri 
götürüldıiklerini görür görmez 
derhal N nkşıfende koştu. Ev
ve1ce saraydan kaçırdıkları dört 
yaşındaki kızı, Galatadaki Mara· 
betlere teslim ederek yalnız sev
gilısi ile Yunanistana savuştu. 

lstıtrat - Tam on bir sene 
sonra, Mirliva Vitalis Pap tara-

f mdan keşfedilen bu kız Gırlaodi 
ile Nakşı Fendin aşk mahsulüdür. 

Nakşıfend, bu kızı gizlice do· 
ğurmakla beraber, mühim bir 

manevra ile saraya aldırmıştı. Bu 
defa kendisi saraydan çıkarken 
bunu da beraber kaçırmaktan 
maksadı, şayet Sultan Muradı 
kaçırmıya muvaffak olamazlarsa, 
bu çocuğu alıp Avrupaya kaç
mak ve orada, Sultan Muradın 
kızı olduğunu iddia ederek ala
kadarlardan para koparmaktı. Fa
kat cereyan eden hadisat birden-

bire aleyhlerine döner dönmez 
o kadar daralmışlardı ki, bu kızdan 

Kadınlar Arasında Yeni Bir Moda 
• 

Avrupa Ve Amerikada 
Ok S lgını Aldı Yürüdü 

Klnr lnglllz kadınları ok t.llmlnd9 
Birkaç defa bahıetmittik: ı 

Avrupa ve Amerikada ok modaaı 

çıkmıı, bilhassa kadınlar bu 
modaya çok merak saldırmlf. 

Şimdi öğreniyoruz ki, bu moda 
hayli revaç bulmuştur. Okadar ki, 

uzun etek, kesik saç, boyalı du· 
dak modaları bu yeni salgının 
yanında hiç kalıyor. 

lngiltere ve F ranıa şehirlerin· 
de, bihassa Amerikada ok mo-

dası bütün kadınlan hararetle 
meşgul ediyor. Şimdi oralarda 

her kadının güzel bir oku var
dır. Gilniln muayyen saatlerinde 

hep birlikte kırlara çıkıyorlar ve 
saatlerce nişangaha ok atıyorlar. 

Bu moda bir eğlence olmaktan 
çıkmış ve lilks bir ihtiyaç halini 

alarak yeni yeni kıyafetlerin 
zuhuruna sebep olmuıtu. 

Amerika tehirlerinde mevsimin 
müaait olduğu zamanlarda ka· 
danlar ok eğlencelerine deniz 
mayolarile iştirak ediyorlar. in· 
gilterede ise daha ziyade husus1 
olarak yapılmış tayyör tanında 

elbiseler tercih ediliyor. 
itiraf etmek llzımdır ki ok 

eğlenceleri çok zevkli ve neşeli 
geçmektedir. 

Bilhassa iddialı müsabakalar 
lcadınlar arasında heyecan ve a-e• 
kabet uyanmasına sebep olmak· 

tadır. Şimdiden lngiliz kadınlan 
arasında birçok ok şampiyonlan 

tUremiş ve muhtelif rekorlar tesiı 
edilmiştir. Şunu da haber vere
lim ki bu yeni moda biiyük ma.
rafları mucip olduğu için daha 
ziyade zengin ve kibar tabakaya 
mensup kadınlar arasında taarn
mUm etmittir. 

Bulgar Misafirler Dün De 
Şehrimizi Gezdiler 

I 

Bulgar gazeteci ve artistlerin:Jerı mürekk•p bir .~rup 
Şehrimizde bulunan Bulgar gaxeteciler ve artistlerinden mürekkep 

olan heyet, dün de şehrimizin muhtelif yerlerini gezmişlerdir. Bulpr 
gazeteciler cemiyeti tarafından himaye edilmekte olan artistler, Bul
gar köylü hayatını tasvir eden şarkı ve danslardan mürekkep oyur 
lar vereceklerdir. Temsillere bugünlerde başlanması muhtemeldH'. 
Bilahare Ankaraya gideceklerdir. 

tanınıp ta ele geçmemek için onu 
bir Ucret mukabilinde rnarabet
lere bırakmıya mecbur olmuş

lardı. 
Yunanistana kaçan Nakşıfent, 

pek az bir zaman sonra, Gırlan
dinin ihanetine uğradı. Hayatın 
girdibatları arasında, kaynadı, 
gitti. 

Gırlandi ise kızını hatırlamıya 
lüzum bile görmedi. Nihayet 
aradan on bir sene geçti. Bir 
tesadüf, bu sırrı Vitalis Paşaya 

öğretti. Paşa da derhal Abdülh•
midi haberdar etti. Abdülha• 
mit kızı Marabetlerin dindeJI 
kaçırttı. Kendi hususi dairesin• 
aldı. 

Kız o k dar güzeldi ki, bel~İ 
de gü. ün birinde Abdftlhanııt 
onu bir gözde yapacaktı. fakat 
zavallı kız, baz.in bir macerada• 
sonra, henüz on a\b yaşında 
iken gözlerini ebediyen hayat• 

kapadı.] 
(Arka•• nr, 
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Dünyayı Kana BogamaktaFaide Umanlar Kimlerdir? En Heyecanlı Muhakeme ·-
TahdidiTeslihat Konferansı Arifesinde Tayyareci Lindbergi So-
y azılan Bir Makalenin İttihamları yanlar Sorguya Çekiliyor 

·Milletleri Harp Endişesi İçinde Yaşatmak, Tahdidi T eslihatl 
Suya Düşürmek Ve Silah Satmak İstiyenler 

Siyasi hadiselerdeki tahlil 
kudreti, ve nüfuzu nazarile bliyfik 
bir .şöhret kazanmış olan maruf 
muharrir M. Vilya m Marten, si
yaset aleminde b üyük bir rol 
oynıyan ve C enevrede çıkan 
Jurnal dö Jenev g azetesinde 
dünyanın her tarafmda alaka 
U) andıran bir makate neşrelti. 

Cenevrede toplanacak Tahdi
di T eslihat Konteransı arifesinde 
yazılan ve " top tacirlerinin 
beynelmilelciliği!,, Uavanını taşı
yaıı bu makaleyi ehemmiyetine 
binaen aynen dercediyoruı: 

Hüsnü niyet sahibi olanlar, 
Tahdidi T eslihat Konferansının 
'büyük muvaffakıyetlere doğru 
gitmeyişine hayret ederler. Hal
buki asıl hayret edilecek şey, 
konferansın hala yaşamasıdır. 
insanların garaz ve sui niyetinin 
ağır yükü altında konferansın 
elan ezilmeyişi de taaccüp edile-
cek bir şeydir. 

Geçen akşam 44Reformasiyon,, 
aalonunda bir nutuk söyliyerek, 
hazırunun takdirini kazanan M. 
Hanri Rolen harpten evvelki bey
nelmilel mühimmat fabrikalarım 
müheyyiç !bir lisanla tasvir etti. 
Mesela, Fransız milletinin ecnebi 
devletlere 40 milyar altın frank 
istikraz yaptığmı ve bu paranın 

ylizde doksan beşinin Fransız 
milletinin cebinden, Fransız silah 
fabrikalarınm cebine nasıl girdi
tini kısa ve veciz ciimlelerle 
iabat etti. 

l 005 Rus - Japon harbinde 
Rusyaoın harp silahları tamamile 
harap olmuştu. Rusyanm bütün 
teçhizah askeriyesi aynı müş-
terek gaye için 19IO dan 
1914 e kader Vikers, Krup 
Kröso ve Putilof Fabrikaları tara
fmdan imal edilmişti . Fransız 
mitralyözlerinin Alman mitralyöz
lerine faik olduğu hakkmda Krup 
fabrikasının Fransız gazetelerinde 
yapbrdığı propaganda bu tarihe 
müsadiftir. 

Hu neşriyattan maksat, Rayhş
tağın nazan dikkatini Fransız 

esliha fabrikalarıııa celbetmek 
'fe Krup için yeni bütçe ve veni 
ıipariş temin etmekti. 

Bu misalleri namütenahi şe-

kilde sayabiliriz. Maksadımız şu
nu bunu tenkit etmek değil, be-
ıeriyetin gözünü açruakbr. işte 
bu sebepledir ki, Versay mua-
hedesini yapanlar, Cemiyeti Ak· 
~aın misakının 8 inci maddesile 
harp silahları ve mühimmata ima
lini bazı kayıtlara tabi tutuyorlardı. 

Fakat maalesef Cemiyeti Ak
~anı bu maddeyi tahakkuk etti
remedi ve aczini gösterdi . 1927 
de Cenevrede toplanan bahri 
konferans orada bulunanların 
elan hatırındadır. O vakit Ame· 
rikan bahriye inşaat tezgahların
dan Vilyam Şerer isminde gön
derdikleri mümessilin bu kon
feransta oynadığı menfi rol de 
laalA hatırlardadır. Bu zat emri
ile amade bulunan milyonlarla, 
bütün Amerika matbuatını bah
ri konferansın aleyhine çevirmiş
ti. O kadar ki, dünya efkarı 
Unıumiyesi bu entrikacı Ameri
lcalıyı konferansın akim kalma
•ında mesul tuttu. Ve Amerika 
lılikumcli bu adam hakkında 
••bkikat yapılmasını emretti. 
J:' Bununla beraber "söz.de milli,, 
ransız matbuatı da Cenevrede 

•~ni mahiyet ve ayni zi.bniyette 
• anılar tarafmdan temsil edil-

Amerika bahriye tezglhları 

tarafmdan 100 mllyon liraya 
çıkarılan bir harp ejderi 

miyor mu idi? 
M. Henri Kolen'in isabetli 

tabiri gibi, zehirli gazlcrin men:· 
balarını asıl buralarda aramak 
lazımdır. 

Birkaç ay evvel, Tahdidi Tes-
libat Konferansı başlıyor denil
diği zaman Fransız matbuatında 
bir hareket görüldü: Mühim ga
zetelerin bir kısmı biiyük demir 
sanayiinin emrine geçti ve efkarı 
unıumiyenin kuvvei maneviyesini 
kıracak makaleler neşrine baş
ladı, o sırada <;in - Japon harbi 
patladı. Japonyaya sililı ve mü
himmatı kim veriyordu"? Japon-
yaya açık krediyi kim açmıştı ? 
Bu kred'ler ne maksatla verili
yordu "f 

Çin-Japon harbinin tam T ah
didi T eslihat konferansı zamanm
da başlaması sırf bir tesadüf 
eseri mi idi? 

Büyük demir sanainin cmrıne 

geçen matbuat, küçük ve acız 
devletlerin istiklAlini müdafaa' 
yolunda yazdıkları makaleleri u
nutarak Japonyayı alkışlamıya baş
ladılar. Bu neşriyatın heclefi, Ce
miyeti Akvamın kabiliyetsiz, ikti
darsız olduğunu. tahclidi tesHhatın 
bir hayalden ibaret bulunduğunu 
gôstermiye matuftu. En muka
vim madenler nasıl yıpranırsa, 
cihan efkarı umumiyesi de artık 
Çin eşkıyasının şakavcline inan
mıyordu. 

Almanyada Hitler cereya111 
hergün biraz daha ilerlemekte
dir. Matbuat Hitlerin parayı ne
reden bulduğunu sormaktadır. 
Bu $Ual parayı verenlere sorulsa 
herhalde daha isabet edilmiş olur. 
Yalnız muhakkak olan birşey varsa 
o da Hitlere mutavassıtlar vasıtasile 
para verildiği ve bu paranın 
hariçten geldiğidir. Hitler hare
kAhna komünist aleyhtarıdır diye 
gösteriyorlar. Bu fikir tamamile 
yanlıştır. Bunu milli bir cereyan 
ıeklinde. göstermekte alakadar
ların büyük bir menfaati vardır. 

O da, Hitler harekatını bir teh
like şeklinde canlandırmak, harp 
bütçelerini arttırmak ve silah 
fabrikalarma yeni siparişler temin 
etmekten ibarettir. 

Buna rağmen, Almaoyada 
Hitlerin yıldızı giinden güne 
söniiyor. Fransız müntehipleri bu 
bostan korkuluğundan korkmaz 

oldular ve büyük bir ekseriyetle 
sulhperver olan sol cenah nam
zetlerine rey verdiler. 

Bu da fayda vermeyince, milleti 
endişeye sokmak için başka bir 
şey aradılar. Müteveffa Ştrezmanm 
hatırabnı neşre başladılar. Mat-
buat, hatıratı tefsire, efkirı 
umumiyeyi tahrike koyoldu. 
Fakat Lokarno konferansında 
hazır bulunan M. Hanri Ro-
leo, Ştrezmanın bahratim oku
duktan sonra, Lokarnoda söy
lenilen bu mevzuların bu kabtl 
tefsirlere mahal vermiyeceğini 
söyledi. 

Maksat yine hasıl olmamıştı. 
MilJetleri korku ve dehşete 
sokmak ıçın badiıe aranı-
yordu. Derhal Dançik meselesi 
ortaya abldı. Fransız, Alman ve 
Leh gazeteleri ayni ton ve ayni 
6slüpla, Şarki Prusyada miihim 
vakayie intizar edildiğini yazdılar. 

Fakat ne çıkacakh? Kimse 
bilmiyordu. 

Bunu bilmek, işten bile de
ğildi. Maksat, milletler arasın· 
daki endişeyi yaşatmak, harp 
sanayiini faal ve karlı bir şekilde 
çahştırmaktı. 

Otuz senedenberi hergün harp 
geldi, harp gelecek, diye neşri
yatta bulunan Aksiyon F ıansez 
gazetesi, son zamanlarda bu na-
karah haftada bir defa tekrar 
ederken, son yaz•sında harbin üç 
ay sonra geleceğini yaz;yor ! 

Vtlyam Marten 
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Küçük Lindberg Hala Yaşıyor Mu ? 

Nevyork (Hususi mu
habirimizden) - Kil· 
çük Lindbergi kaçı

ran haydutlarla, Lind-
berg arasında mU-
tevassıtlık eden ilç 
meşhur adam vardı. 
Bu iiç kişi "haydutlar· 
la daima temas halinde· 
yiz!,, diye Lindberg· 
ten para ahyorlar ve 
çocuğun sıhhatte oldu
ğuna dair uydurma 
haberler getiriyorlardı. 
Zavallı kUçUk Lind· 
berg çalı çırpı ara· 
ımda ölll olarak 
bulunduktan ıonr 

bu 1aç ayağı ç• 
tesi hakkında tah· 
kikata baılanmııtı. 
Bunlardan zengin va-
pur mUcehhizi Kurtiı, 
haydutlarla hiçbir 
müzakereye girişme
diklerin, masallaran 
uydurma olduğunu 

Yukarda : mahpuı buluna n Kurtıs. Aşağ ıda Sağda: 
Dr. Kondoo, Solda : Papaz. Dobson Pakok. 

Ortada: Küçük Lindberg •. 

itiraf etmek mec· 
Bu ilç ki:;.i hın dutlarl ıı t ıııa i ıl 'ortı Z 

d h <' hu ı 1111 \ıııeri ka' ı dol ıı dırıı ı .ırılı r. 
buriyetinde kalmıştır. Bu işt• 1-.ılı.ıh.tt kiıı ılı dır' 

Lindb ergi dolandırarak on binler
ce dolar alan çete efradı hemen 
tevkif edilmişlerdi. Kurtis bugün
lerde muhakeme edilecektir. Mah
kemede 50,000 dolar fidyei ne
cat veren Lindberg'te bulunacak
tır. Madam Lindberg ağustosta 

yeni bir çocuk dünyaya getire
ceğinden mahkemede bulunamı
yacaktır. 

Asıl işin garip tarafı Kur
tisin avukatı, ölü olarak bulu
nan çocuk asıl Lindbergin ço
cuğu olmadığım, Lindbergin 
çocuğunun yaşamakta olduğunu 

iddia etmektedir. Kurtis 2 bin 
dolar kefaletle tahliye edilirse 
bir hafta zarfında çocuğu canlı 

olarak bulc .. cağını söylemektedir. 1 

Polis, bu ifadeye hiçbir 
ehemmiyet vermemektedir. Çün
kü çocuk ilmen tanınmıştı. 

Amerikada 30 ıenedenberi 

hapishaneye girip çıkanlann yazı
Jarile Lindberge gelen mektup
ların yazıları karşılaştırılmaktadsr. 
Bu suretle mek' up sahiplerinin 
teşhis edilmesi muhtemeldir. 

Lindberg bir mezarlıkta duvar 
kenarında haydutlara 50 bin do
lar vermişti. Bu parayı Kurtis 
l..indbergin gözü önünde haydut
lara dağıtmıştı. Lindberg parayı 
aLn haydutlardan birisinin eşka
lini hatırlamaktadır. Bu adam 
kaşlarının üstüne inmiş şapkası, 

kalkık yakalarile Lindbergin göıü 
önünde canlanmaktadır. 

Lindberg bu adama rastlıya

cak olursa tamyabilecektir. Lind
berg, haydutlarla bu mülAkatı 
yaparken haydutların etrafını 

..-= 
ılu ıı ıı aJ, i l , :.! I kata r .. , ~::? tcıı nıu ı;i ki , 
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Vnrşova 141 1 mPl ro) 20, JJ ın ıı lı-
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ı,oııst"r. 22. ııı ı!:lzPtc eilik !.!a.o;:; ~oprıı 
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Be rtin - Jü~.-, ıı ıc t re ) ::?ı) l •ıg-i
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1111 ' z ıın 'trafıııd' kmı fı ·r.rn , 20 Ko
lon) ıAdaıı ııaklı•ıı fcıı gece, 

makineli tiifekleri hamil olan 
polisler almıştı. Polısler haydutları 

ölü veya diri olarak yakahyacak
lardı. Fakat Lindberg yalvarı-

yordu: 

-Onları öJdürmeyin, onlar da 
oğlumu öldürür! diyordu. Zavallı 

babanın yalvarmaları üzerine 
polis kordonu geri çekilmiş, hır

sızlar da kollarını sallıya sallıya 
uzaklaşmışlardı. Bu hırsızlar, Lind· 
berge verilmek üzere Kurlise 
bir not bırakmışlardı. Bu notta 
" Tayyare ile Kap Kod'a uç .• 
Orada Nansi isminde beyaz bir 

yat göreceksin. O yatta masum iki 
kadın vardır. Oğlun onlardadır!,, 

Lindberg ertesi sabah tayya
resile tayin olunan yere uçmuştur. 
Gec~· yarılarına kadar etrafı ara
dığı halde Nansi isminde bir yat 
bulamamıştır. Zavallı baba sabah 
güneş doğuncıya kadar suların 

üstünde uçuyor, fakat hiçbir 
şey bulamıyor. Ümitsiz ve 
çıl~m bir hale gelen Lind
berg eve geldiği zaman da 
hıçkırıklarla ağhyan karısını te
ıelliye başlıyor. 1şte bu es1ıada 
oğlunun ölü olduğuna dair tel
graf alıyor ve kan koca bir 
facia hayah yafamıya başlıyorlar4 

Tura n 

Resminizi Bize Gönderiniz 

• * Size Tabiatinizi Sögliyelim 
L~--------~-----~ ..... 
120 ŞEMSEDPIN H 
Mahcup \ ı• ÇC· 

kinğPııd i r. Dik 
Laslılık a~ 

maz, 11 alhğt 
tema\ iil r.der. 

Kadın , "'"' ği, 
intizam, h;! 
ve ha al ıne 

wlurıııa lftkny~ 

k.ılm.ız , "ı klığı 
~r' er, ı . ı r1. 1 tı~· 

Jr.hhii-.e r i:n et ı ı 

8 : YIN BEY 

f ofoğra/ Tahlil Kuponu~• 

t 1 inci ayfamız 1 1 bulac.:ı!c ı L. 
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işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

.. ... gar Pip irildı Mnh:ırrrri: 

Arnold Oolopen 
-23-

Geç_en Bir Tehlike - Yerinde Bir Tebrik - Şimdi Ne Yapacağız? - iki Dostun 
Uzerinde Mutabık Kaldıkları Bir Nokta - Muhakkak istasyon Muhasara 

Altındadır - Edgar Pipe Yeni Bir Fikir Doğdu 

- Hiç merak etmeyiniz: Be
•lm ml\fterilerim ş&pheH bir otel
de değildirler. 

- Doğru, cebinde milyon 
taşıyan adamlar elbette şüpheli 
bir otele inmiş olmaılar. Her ne 
ite ıimdilik Allaha ısmarladık. 
Vadinizi beklerim! Ve ümit ede
rim ki uykunuzu açtığımız için 
bizi muur görürsünil.t! 

- Ne yapalım? Bizim meslek· 
te bu küçük sürpirizler daima 
olagan şeylerdendir. 

Komiser ile arkada.şiarı çekilip 
tittiler. Fakat içlerinden bir ta
la.nesi bir iki dakika sonra geri 
ıelerek kapıyı dil.ıeltti. Bunu 
lbüteakrp tekrar yalnız kaldık. 

Manı.ana lambayı yakmıştı. 
Bizi dinJiyen kulak kalmadığına 
tnmiyet getirdikten sonra: 

- Mösyö Bonöy tebrik ede-
rimi dedi. 

Cidden güzel bir oyun oyna· 
dımzl Hakikaten harikulade bir 

•damsanız l 
Manzananın hakkımda lütfen 

llrfettiği takdiri tevazula kabul 
eltim. 

Manzana Endişede 
Birkaç dakika sonra, yekdi

lerimize tesadüf ettiğimiz gün
denberi ilk defa olarak bin"biri
.. izden ~ekinmiye lüzum görme
~n derin bir uykuya dalmış 
~lunuyorduk. 

Nekadar uyumuşuz bilmem, 
fakat us andığımız zaman vakit 
&ğleye yaklaşıyordu. FanilA ye
leğimin cebini yoklıyarak elmasın 
terinde durduğuna kanaat getir
dikten sonra biru ekmek ile 
iki bardak süt ısmarladım. 

Otelin hizmetçisi istedikleri
llüzi getirdikten sonra karşı kar
lıya geçerek müstakbel hareket 
tllrıımızı tesbit ettik. 

Hakikati söylemek lazımgelir
" pllnı ben buldum. Çünki hak
ltalllda nihayetsiz ve hudutsuz bir 
'-kdir besler görünen Manzana 
htitün tekliflerimi aynen kabul 
tdiyordu. Hiç şüphesiz fena baş
~- ,,. el'an da mahvolmak tehli
'esine maruz bulunan ortaklığı-
'-•zın ruhunu beninı teşkil ettiği
'ae kanaat getirmişti: 

- Aziz dostum, i:liye söze 
'-ışladım. Ruan şehrini ;mümkün 
-ıduğu kadaı· süratle terketmek 
~buriyetindeyiz. Fakat kabul 
~ ki sabah akşam bura• 
~an geçen ( Paris - Havr) sürat 
llarına bineck değiliz 1 Çünkü 

"abıta Albion oteli hadisesinden 
~nra muhakkak istasyonu ve 
. tlli nezaret altına almışbr. Bi-
~~ w • d k ~ yapacagımız şey cıvar a 
Uç,ük bir istasyona gitmek ve 
~adan bir omnibüs trenine bin .. 
"1tktir! 

Ortağım: 
di - Her şeyi düşftnliyorsunuz! 
( ~ lıayretini izhar etti. Fakat 
) ~ ) a vardığmm zamu ne 
-.~. orasını da düıüadünUz 
'-t!G.? Muhakkak liman zabıtası da 

tfden haberdar edilmiştirf 

•- ":"- - Evet, orumı da di
~llnı. (Havr) a gelmeden bir 
~-~nel iaecejiı. Muma
~ hatırıma geldi._ trene q 

1 
biamemek le mlla-

...... Aı.r Yoaa bir et~eWI 

tutmayı mı düşünüyorsunuz ? 
- Hayır, ne dUşilndüğUmü 

birazdan söylerim, daha evvel 
malumat almak lizım! 

- O halde çabuk olahml 
Çünki bu mel'un şehirde kendimi 
emniyet alhnda bissetmiyonıml 

- Be.n de ayni düşüncedeyim, 
emin olabilirsiniz: Bu şehirde 
arabacı, lokantacı, rahip ve ko
miser gibi pek çok kimseler ile 
tanıştık! 

Sokağa çıkmıya hazırlanırken 
Manzanaya daha evvel gazetelere 
şöyle bir göz atmanın muvafık 
olacağım s~yledim. Tasvip etti, 
otelin çocuğunu göndererek bir 
tane "Ruan bekçisi,, aldartbk. Bu 
gazetenin bir gün evvelki hidise
den bahsedip etmiyec~ğini merak 
ediyordum. Merakım çabuk zail 
o~u. Fakat ayni zamanda büyük 
hır hayrete d~tüm. 

Manzanaya: 
- Dinleyiniz! dedim. 
Büyfik harffar ile : 

· Abion Oteli Esrarı ,, 
Serlevhası altında şu satırlar 

vardı: 
" Arzuya tayan olmıyan bir

çok serserilerin Havr şehrine ta• 
şındıkları %amandanberi çok sa· 
kin bir hayat geçirmekte olan 
memleketimizde dün garip bir 
hadise oldu: Filhakika Albion 
otelinin 34 numaralı odasında 
kolları ve ayakları mütehassıs bir 
el tarafından bağlanmış olan bir 
kadın ile bir erkek bulundu.,, 

Manzanaya bakarak: 
- Maharetinizi takdir ediyor· 

lar, Dedim. Şerikim homur-
danarak: 

- Evet, fakat devam ediniz! 
cü,nlesile mukabelede bulundu, 
devam ettim: 

"Kadın ile erkek tahlis edilir 
edilmez derhal çağrılan bir 
doktor tarafından tedavi altı· 
na alınmışlar ve hemen yeti
şen polis müdüriyetine de iki 
ba:·dudun hücumuna maruz kal
dıklarını söylemişler ve bu hay
dutlann ~alini güzelce tarif 
etmiflerdir. Polis müdürü derhal 

tahkikata başlamıştır. 
(Arkaıı var) 

Fransız Meclisin- Tayyareci 
de Sinema Grupu Nasıl 
Teşkil Edildi Bulundu 

Paris, 16 - Parlamento aza
ları, şimdiye kadar seçilen bfiyiik 
encürnenlerden başka, şu veya 
bu mesele ile alakadar olacak 
tali gruplar teşkil etmektedir. 
Bu mey<mda hir sinema grupu 
teşkil edilmiştir. Grupun şimdi
den 180 azası vardır. Bunlar 
terbiye ve tedrise ait filimleri 
tetkik edeceklerdir. 

fngrnz HükumeUni Tenkit 
Londra 16 - Amele fırkası 

meclis grupu, hükumetin siyaseti 
akyllinde bir tevbih takriri ver· 

Vindham t 6 ( Cenubi A vus
turalya) - Tayyareci Hans Ber
tramın tayyaresi burada bulun
muştur. Yerliier, tayyareci ile ar• 
kadaşımn siyahiler tarafından 
öldürüldüğünn söylemişlerdir. Bu 
iddia tahkik edilmektedir. Tay
yare, yerlilerin tayyareden ahp 
bir misyonere verdikleri sigara 
tabakası delaletile bulunabilmiştir. 
-·---~·-~-·w--• ____ ......... • • • 
miştir. Bu takrirde, hükümetin 
işsizlikle mücadele işinde muvaf
fak olamadığı ve Avam Kamara
sının itimadını kaybettiği ya-
zılıdır. 

Odun Y ığınlan Bir Ca
miin Duvarını Çatlatmış 

Odan deposu güzii.nden ltarap bir hale ıelın Fındıklıda 
Molla Çelebi camii 

Parasko Efeadi isnüade l:Nr odun tllccarı Oç aıenedenberi kirala
dıiı Fuıdıkhda asarı atikadan Molla Çelebi camiioin yamndaki mey· 
daa&;t othm dıepoea 1.er..,- setirmiıtir. Büyük odun yıfınlan camiin 
davwma ialii edilmektedU. Mahalle balkı Ü iatida hazu hyuak, 30 
bin çeki. ıplıl.etiadeki. edun kütlelinin, bu tarihi camiia duwarlarmı 
çatlatbjıaa, camii km aal.lır W. halde llll'e\tıea eildJet ...... lerclir. 
.,.__.., ... '-si • '• ..... •• pld ..._ 
abtae••-

Prof esgonel Olalım Mz ? ---· • 

Mektepliler Çekildikten 
Sonra Futbol Zayıfladı ---· 

Mütevelli Mehmet Bey Profesyonellere 
Azami Yüz Lira Aylık Biçiyor 

• 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

mizin ve içimizde kalmış spor aşkı-
nın şöyle böyle tatmini için baki 
kal:r. Yani yüreğimizdeki ateşin 

hafifledigi zaman gelir, demek J 
istiyordum. · 

işte bugiinkü elemansı:ılık, 
hızı sönmemiş çocukların azlı
ğından çıknuşlır. Umumi futbol 
zafımız ise yukarda izah ettiğim 
şeylerin tabii neticesidir. 

Noktai nazarımı size adet ve 

isimlerle ispat edeyim. Futbolü
müzün bugünkünden daha yük
sek olduğu zamanlardaki mek
teplilerin isimlerini hatırlıyahm. 

Caferler, Leblebiler, Aliler, 
Bedriler, Ulviler, Kadriler, Mus
lihler1 Rebiiler, Fikretler, Mu
zafferler, Füruzanlar, Kemal Şe
fikler, K\?mal F arukilerin yüzü
müzü güldürdüğü seneler onların 
mektepli olduklan %amanlara 
tesadüf ediyor. 

Daha bu isimlere birçokları 

ilave olun .. bilir. Rasim, Avni, 
Aliettin velhasıl yekunnndan iki 
milli takım çıkacak çocukların 
hepsi mektepte idiler. 

Şimdi o küçUk mektepliler 
büyüd6ler ve ekserisi bAIA oynı
yor. Fakat maişetlerile de didi
şerek oynıyor. Amma arkaları da 
boşalmıştır. Yani dünkU MiUi 
Takım ihtiyatları olan mektepliler 
bugün mevcut değildir. 

Elimizdeki milli takım istinat
sız kalmış, ihtiyatı pek az olan, 
genç elemanlarla tecdidi kabil 
olmıyan bir teşekkül haline gel-

miştir . ., Mütevelli Mehmet Bey 
bu noktada derin derin içini 
çekti: " Ah f O günler ne güze) 
günlerdi ... " diyerek şöyle de• 
vam etti: 

.. O Mektepliler ne ateşli oy· 
narlardı değil mi? Ta:ıe ruhları• 
nın, yorulmamış sinirlerinin bütnn 
alevi ile çarpışırlardı. 

Futbolün meş'alesi parlak ya
nardı o zamanlar.. Bazan o ne 
fırtma, o ne barut gibi parlayıfb. 

Biz yeneceğimizi aklımızdau 
geçirmediğimiz bazı takımları o 
ateşle yenerdik. 

Şimdi o günler tatlı bir ma• 
:ıinin hikayeleri gibi kaldı. 

fşte hastalığın başlangıcı on• 
larm uzaklaşmasile başgösterdi. 

Bu vaziyet karşısında yarım 
profesyonellik veya tam prof e .. 
yonellik neye yarar. Ben esasen 
profesyonellik ihdasını imkansız 
görüyordum ., 

Mehmet Beye sorduk: 
- Bu kanaatinize rağmen 

profesyonelliği kabul edersek, 
ayda kaç lira maaş vermeliyiz 
dersiniz? 

Cevap verdi: 
- "Mademki maaş miktaranın 

tesbiti için ısrar ediyorsunuz • 
Derim ki, oyuncuların seviyeleri

ne ve teknik derecelerine naza
ran taksim etmek ve blitün va .. 
kitlerini futbole hasretmelerini 
şart koşmak üzere ayda elli ile 

yüz lira arasında bir maaş ve..., 
mek münasip olur kanaatindeyim., 

Yunanistan Dünyanın En 
Ucuz Bir Yeri Oldu 

• 
Ticari Ve lktısadi Hayattaki Durgunluk 

Tavla Meraklılarını Çoğalttı 

( Başlarafı 1 lnci sayfada ) 
cırahmi alınmaktadır. Bir drahmi 
Tnrk parasile elli para kıymetine 
inmiştir. Paranın düşmesine rağ

men eşya fiatleri hiikümetin 
teyakkuzu ve mütemadi kontrolii 
sayesinde yükselmemiştir. Bu va .. 
ziyet maaşlı ve ücretli kimseler 
için çok faideli olmakla beraber 
tüccar ve esnafın tamamile aley
lıindedir. Hükumet ücretli ve 
maaşlı kimselerin hayatlarını pa
halılaştırmamak için fiatleri iyiden 
iyiye kontrol etmektedir. 

* Ticari muvazene bozuktur. 
Mevcut fabrikalsran bu sene üç 
dört ay çalışabilecekleri zanne
dilmektedir. Türkiye ile Yunanis
tan arasındaki ticari müvazene 
°O 35 nispetino"' Türkiye lehine 
olduğuna göre, bu sene Türkiye
ye 11nai mevat ihraç edilebilirse 
bu nispet tadil edilebilecektir. 
Tlirkiyeye ihracat yapmak çare
lerini tetkik etmek Ozere Tilrk 
ve Y UDanblardan mllrekkep bir 
komite tqkili kararlqmqtır. 

it ==···.!-=:':'· ~= 
Knıht hı ı .._.,., Ne. 

cam ve kimyevi gübreler fabri
kaları en ön safta gelmektedir. 
Tlirkiyenin iyi bir müşterisi olan 
Yunanistan Türkiyeyi de bu hu· 
susta birinci derecede gelen müş
teri olarak görmektedir. 

Teşekkül edecek olan kom
ıiyon bu hususta uzun tetkikler 
yapacak, iki memle!{etin ticari 
mlloasebatını en makul ve mü
tekabil müttefiklere mUstenit bir 
esasa raptedecektir. Hulasa 
merkezi lstanbulda bulunacak 
olan bu komsiyon her iki taraf 
için de faydah olacaktır. Bu 
komite, Balkan ticaret odasından 
ayrı ve başka mahiyette olacak-
tır. 

fotoğraf J"ahlili Kuponu 
Tabiatinizi öğrenmek istiyorsanız 
fo'oğTa.fınııı 5 adet kupon ile bir· 
likte gönderiniz. Fotoğ'rafınız sıraya 

tAhitlir ve iade edilmez. 

lsim, mc.slek 
veya san'at? 

Hangi ısuallcrin 

cevabı? 

Fotoğn.r lntipr 
edecek mi? 

' Fotoğrafın lı.llıest 90 kuruıluk 
pul mu\ablliıMle ıönderilebilir . 
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Bestekar udi Selihattin Bey 

•• 
Ha"rbiye'de BEL V U bahçesindeki 

Saz heyetine iştirak etmiştir. 

Saz heyeti 
Kcmaııi lflushfa Bey 

Mugannlyeler 
Nezihe 
Nazire 
Şükran 

Hanım 

Udi Selahattin ,, ,, 
Piyanist Madsm Anjel 

" Kem~nçecl Sotiri Ef. fazllet •• 
Udi Marko 11 Feriha ,1 

Gazelhan Yahya 8;Jy Süveyda ., 
Hanende Arlaki Efendi Dürdane ,, 

Hergün saat 6 dan itibaren ıcrayı taganni etmektedir. 

İzmirli iki hemşireler 
Nazire Ha11ım (bançist), l\1evhibe Hanım (Kemani) 
dahi her akşam hususi parç"'' ırını terennüm etmektedirler. 
Alafranga kısmında her akşam ayrıca mükemmel orkestra. 

e e 

Tuz inhisarı Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Bu sene Koçhisar gölünden çıkarılacak ( 25) milyon kilo tuzun 
· 6creti ihraciyesile gölden Yavşan memlehasma kadar nakliyesi birer 
buçuk ikişer milyonluk ayrı ayrı kaimelerle ve ( 16 Haziran 1932 
tarihinden itibaren {20) gün müddetle mllnakasaya konulduğundan 
talip olanların mezkur memleha müdüriyetile Konya ve istanbul 
Tuz inhisarı idarelerine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Fransızca ve İngilizce öğretiyoruz 
Ankarada hususi bizim mektepte tatil müddetince, 

İngilizce ve Fransıca dersleri verilecektir. Mütehassıs mual
limler tarafmdan verilecek bu derslerden istifade etmelerini 
lisan meraklalarma tavsiye ederiz. 

F:ı.zla tafsila t almak için (·umadan maada lıorgün Sam:ı..npazarı 

4 civarında bulunun me1.kl1r ım•ktcho mfrr::ı.caa.tları. tll 

Beyoğlu Defterdarlığından : 
Emlaki Milliyeden Feriköyünde Baruthane caddesinde atik 113, 

115, 117 ilA ve cedit 1 - 3 - 5 - 9 - 11 - 13 numarala dükkin kulü

beleri 1600 lira ile müzayedeye konulmuştu. Yevmi müzayedesi 
olan 28 - 5 • 932 tarihinde talibi uhdesine 1605 lirada kalmış ve 

rnezkür bedel Maliye Vekaletinden istizane cevaben alınan 11-6-932 
tarihli ve 3139 numaralı telgrafa 1605 Hra haddi l4yik görülmedi· 

ğinden bir hafta müddetle temdiden müzayedeye vazedilmiştir. 
Yevmi ihalesi olan 18 haziran 932 cumartesi günü saat 16 dan 

17 ye kadar % 7 - 5 teminat akçelerile Beyoğlu Defterdarlığına 

müracaatleri. 

• KİSARNA MADEN SUYU ~ 
Harareti teskin eder, iştahı arttırır en leziz ve sıhhi sofra suyudur. 
Karaciğer ve böbrek taşlaranı düşürür. Her çeşit hazimsizliğe mide 
ekşiliğine, şişkinliğine v~ şeker hastalığına en iyi tabii ilaçtır. 4 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

12 inci Tertip 6. ıncı keşide 

11 temmuz 1932 

Büyük ikramiye: 
200.000 Liradır. 

Ayrıca: 50.000, 30.000, 20.000, 
10.000 Liralık ikramiyeler ve 

100.000 Liralık bir mükafat. 1 

Cilt n zührevi hastalıklar Müteh11111ıaı 

DOKTOR 

Ömer Abdurrahman 

lsta nbul emrazı ı:Ohreviye 

Çoeuk haetalıkl arı mUteha11ıaı 

Dr • . SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu mektep ııokağı Tel: 2496 

di•panıeri Sertabibi Kulak, Boğaz, Burun MOtohaHısı 

Ankara caddesi ikdam Yu~du Dr. Ekrem Behçet 
kqiıuu.la No. 71 S.yoflu. Mektep •okall l Telı 249& 

SON POSTA 

Haşaratı ve yumurtalarını imha 
eder. 

• 814 ?·W:@••s21Kttt ,. 

KONYA 
Milli Sanayi Sergisine 

İştirak ediniz. 
1 ~ 15 Temmuz 932 

M ii raca:ı t ın:ılı~ılli : Kony;1, Milli 

lktı~a l \·e 'fo:-ıarnıf Cemiyeti. 
..... lt:.Dl~;ıımıi--IB.llilBJl:ıı1Sllmmıil 

ilan 
Kutlıköyilııde Mühürdarda Rıza Paşa 

sokağındaki m~ numaralı hanemin iki 
odasını kirah yaruk e~yalarını buakan 
wiistociriuı Ilamıııın uzun~ miitl
<lettenberi nerede oldıığnnıı bil· 
ıuiyorum. Kendim evi tahliye ederek 
dışarıya gitmek mecburiyetinde bu
lnnchığuıııdan ilftndaıı itibaren on bei 
güne kadar gelerek <'~yalarını almala-
rını rica ederim. İskuhi Altuncıyan 

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

SATİE~ 

SELANJK BANKASI 
Teslı tarihi 1888 

Sermayesi Tamamen 

tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: lstanbul 
Türkiyedeki şubeleri: 

GALATA, ISTAf.."13ULJ 1Z.M1R 
SAMSUN, ADANA. MERStN 

Yunanistandaki Şubeleri: 
SELAN1K, AT1NA, KAVALA, PlRE 

Bilumum banka muamelah. Kredi 
mektupları. Her cins nakit üzerine ' 
hesap küşadı. Hususi kasalar icarL 

·-~ Gamsız, Kedersiz ._.._ 
Bir gece geçirmek istiyenler 

Arnavutköy sahilinin Bosfor 
Palas otel ve bahçesini ziyaret 
etmelidirler. Her gece mükemmel 

lal---.. hususi ince saz. ..--... 

Doğum ve kadın hastalıklan 
mütehassııı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Haatalarını Türbe 

eski Hilaliahmer 
muayenehanesinde 
leden sonra kabul 

Telefon lst. 22622 

karşısında 

binasındaki 
hergi\n öğ~ 

etmektedir. 

İklimler 
Müellifi : Andre Moruva 

l\liltcrcimi : Haydar Rifat 

Kitabın aslı bir senede 340 defa 
basılmıştır. 

Çocuk Bahçesi 
Ankarada hususi bizim mektepte geçen senedenberi muvaffa· 

kıyeUe devam eden Çocuk Bahçesi tatilde de çocukların terbiye 
ve istirahatlerini teminle meşgul olacakbr. Çocuklarını gtlneşte 
ve kapah evlerin bunalbcı havasında üzmek istemiyenler 

111Jı hergUn mektebe miiracaat etmeleri lAzımdır. 

Askeri Liseler için 
Muallim Aranıyor 

Aşağida yazıh Askeri Lise ve Orta Mektepleri için hizalarında 
gösterilen muallimlere ihtiyaç vard1r: 

A) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin ayni dere
cedeki mektepler için müseccel muallim olmak ve yahut 
branşına nazaran salahiyeti haiz olmak lizımdır. 

B) - Haftada asgari 15 azami 20 saat ders okutmak. 
C) - Talip olanların muvazzah adreslerini havi istidaJarlle 

Fiş - tercümei hallerini haziran 932 nihayetine kadar 
Askeri Liseler Müfettişliğine göndermeleri. 

D) - Kabul edileceklerden bilahare ders senesi zarfında istifa 
etmiyeceklerine dair noterden muıaddak bir taahhUt 

senedi alsnacaktır. 

Münhal Muallimlikler 
Kuleli Lisesi için : Tarih, coğrafya, riyaziye, fizik, Fransızca, 

Almanca. Ücret 84 ; 98 Lira. 
Bursa Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, kimya, Fransızca. 

Ücret 98; 108 Lira. 
Maltepe Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, Almanca. 

Ücret 84 ; 98 Lira. 
Erzincan Orta mektep için: Türkçe, tarih, coğrafya, riyaziye, 

fizik, Fransızca. Ücret ; 108 Lira. 

Elde 

Yeni ve Mükemmel 

Kamusu Fransevi 
Müellifi : II::ı.san Bedreddin 

bulunan Fransızca kamusların en mükemmelidir. BugiinOu 
ihtiyaçları nazarı dikkate ahnarak yanlmıştır. 
50,000 kelime - 1600 sayfa - GUzel bir elit 

flatl 250 kuruştur. 

Merkezi tevzii - Ankara caddesi Türk Neşriyat Yurdudur. 

1 ~ 1 İstanbul Belediyesi llinları 1 ;=] 
Otobüs fşletenlerin Nazarı Dikkatine 

Geçen sene verilen ruhsatnamelerin değiştirileceği evvelce ilAP 
edilmişti. Ruhsatnamelerin tebdili için arabaların tayin edilen gün" 
lerde muayene mahallinde bulundurulması ve noksanlarm ikmalile 
haziran nihayetine kadar muayenenin bitirilmiş olması icap eder. 1 
Temmuz 932 tarihinden itibaren yeni ruhsatnameler verilecektit• 
Haziranın otuzuncu gilnü akşamına kadar arabasının muayenesini 
ikmal etmiyen ve işlemesinde mahzur olmadığmı Fen heyetiniıı 
raporile tevsik ettirmiyenlerin ruhsatnameleri tecdit edilmiyeceği 
gibi bu kabil arabaların t temmuz 932 tarihinden itibaren işlemesine 
müsaade olunmıyacağı ilan olunur. (B) 

-· SU-00-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi OLUR 

BAHRİSEFİT 
Felemenk Bankası 

tsr ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 F L. 
ihtiyat akçesi: 
3,250,000 F L. 

fi Sayfiye 
Arıyanlar t · 

istanbulun münasip btr setti" 
inde yazlık bir ev istiqor$arııti 

Ev sahipleri 1 
Siz de evinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bit 

'ıla"' n ver'ını'z M" ıı;ıterı' buJacıı.. 1 

• u~ • 
Oalatada Karaköy palasta Telefon: Bey

oğlu 3711-5 1s t anbul uuı ,ubesiı 1 
------li!llll--lı'IB•B•••mi " Merkes Postanesi ittisalinde Allalemol· 

b ·ı· sioıı ğınızdan emin ola ı ır 

Voklamıya Davet 
Üsküdar Askerlik Şubesinden: 1 -

Ş ubemizde mukayye t ihtiyat zabit ve 
memurların yoklamaları 30 Ilaziran 
932 de hitam bulacağından işbu tarihe 
k:..dar müraca.atl:.m . 

2 - Hekim ve baytarların diploma 
ve ihtisas vesikalarını tarih ve No. lan 
kaydedilmek. üzere birlikte getirmeler!. 

han ,, Telefon : lst. 563 L-----------"':' 
Bilumum banka muamelatı C 1 
EMNiYET KASALARI ICARI Dr · Hafız eına 

Son Posta Matbaası 

Sablplerl ı Ali -.ıuom, Selim R•l"P 
Nqriyat MGdlw• Halil Lıltfl 

Dahiliye mütehassısı* 
Cumadan maada herğünN(2'1 1B 

5) İstanbul Divanyolunda ~ 
Telı~ 


