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Zonguldak 
Civarında 
Bir Soygunculuk 

Moskova 1 (Hususi)- Pravda 
yazıyor: Bütün Amerikan silah 
f:.ıbrikalan kadrolarını yUzde elli 
nisbetinde arttırmış, hummalı bir 
surette çalışıyorlar. 3 - 4 günde 
bir Japonyaya mühimmat yüklü 
vapurlar hareket ediyor. 

Başvekil Paşa Bugün Şehrimizdedir 

Zonguldak 1 (Hususi) - Ereğli 
şirketi tarafından Gelik ocağına 
amele ve müstahdem yevmiyesile 
masraf parası olarak gönderilen 
takriben 10 bin lira raddesindeki 
para, pusuya yatan bazı şerirler 
tarafından gasbedilmiş, muhafız• 
)ardan biri de öldürülmUştnr. 
Haydutların takibine şiddetle de
vam ediliyor. 

Singer makine fabrikaları da 
tayyare motörleri yapmaktadırlar. 

Belçikada Siyasi Buhran 

Atına, 2 ( Hususi ) - ismet Pa,a ve Tevfik 
RUştU Beyi hamll olan Pilsna vapuru dUn saat 
onda Plrcıya galdl. aa,vekll M. Papanastasyu, 

fetlnde hazır bulundular. Atlna sokaklarında 

TUrk devlet rlcall lehlnda co,kun tezahUrat 
yapıldı. Ziyafete bUtUn fırka liderleri ı,11rak 

Brüksel, 1 ( A.A. ) - Meb'u· 
ıan Meclisi, yeni hükumete itimat 
beyan edilmesini ihtiva eden 
müzakere nıznamesini 73 reye 
karşı 101 reyle tasvip eylemiştir. 

Nazırlardan M. Bakalbasls,l!M. Mlhalakopulos, 
M. Venlzelos ue diğer bazı zevat vapura gi
derek Türk devlet ricalini selAmladılar. Va
purdaki mUIAkat bir saatten fazla sUrdU. MU
IAkattan sonra Bafvekll ve Hariciye Veklll 
Atlnaya giderek Yunan ea,veklllnln öğle ziya .. 

etmı,ıerdl. ismet Paşa matbuata mUhlm be
yanatta bulundu. Bafvekll Paşa Şarki Akdeniz 
memleketleri arasındaki samimi mUnasebet
lerin sulh ve terakki tesanUdU olduAunu,TUrk· 
ltalyan, TUrk • Yunan ve Türk • Sovyet uzla•· 

Sırrı 

Karadenizde Manevra 
Köstence 1 (A.A.) - Sovyet 

Karadeniz filosu manevralara 
başlamıştır. (Havas) ' 

Ankara - Roma - Mos
kovanın · Anlaşması ... 
Ciyurnale d'İtalya 

Hangi Gayelere 
Gazetesine Göre 
Müteveccihtir ? 

Stalln Yolda, Başvekil ismet Paşa Sinyor Mussollnl 
Roma seyahatinden avdet eden 1 nın neşriyahna göre Ciyurnale 

Başvekil ismet Paşa ile Hariciye d'ltalya gazetesi bir makale neş· 
Vekili Tevfik Rüştii Bey ve re- rederek Roma seyahati münase-
fakatlerinde bulunan diğer zevat betile neşredilen resmi tebliği 
bugün öğleden sonra şehrimizde tahlil etmekte ve bilhassa şu 
beklenmcl<tedirler. mühim noktalara işaret etmek-

İsmet Paşanın şehrimizde bir tedir: 
gece kalarak ertesi gün hemen "Türk .. İtalyan ticaret mUba-
~n.k.araya hareket edeceği bil- delelerinin mahiyeti, mlitekabil 
dıralıyor. . . istikamet ve iffet prensipine müs-

M Uhım Bır Makale tenit olması itibarile geniş inki-
Roma l - Stefani ajansı- (Devamı 14 üncü sayfada) 
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Bir Vahşet! 
Heybelide Feci Bir 

Cinayet İşlenildi 
Dün Hyebeliadada çok feci bir 

cinayet olmuştur. Tahkikatımıza 
göre dün akşam saat altıda Hey· 
belide Rum mektebi arkasında 
Eski Tersane mahallinde çamlar 
arasında, vücudü Öıçakla delik 
deşik edilmiş bir ceset bulun· 
muştur. Hüviyeti meçhuldür. 

Cesedin yambaşında kanlı bir 
bıçak bulunmuştur. Cinayetin 
kimin tarafından işlenildiği tahkik 
ediliyor. Polisler, oralarda şüpheli 
bir vaziyette dolaşan Kazım ve 
Mustafa isminde iki kişiyi yaka· 
lamışbr. 

Salıpazarını Harp Meyda- ~IJ!' (Hususıı -~1.bı 
Ç • B • s • nüfuzuna hizmet eden ve cenup 

nına evıren ır erserı hududu civarında şakavet yapan 
Dalo adlı ıaki, Akkaş isimli on 
beş sene mahkumu bir adam 
tafafmdan öldürülmüştür. Bun• 

Evvelki gün Tophanede bir 
cinnyet oldu ve iki kardeş çocu .. 
ğundan Zaro adlı deniz amelesi, 
anıca zadesi Raşitle Akifi, birini 
~ört, öbürünü beş yerinden, Rauf 
18hlinde bir genci de başından 
Y.arala~ıştır. Raufun yarası ha
fıftir. Obürlerininki ağırcadır ve 
laziyetleri fenadır. Kendileri 
talyan hastahancsindedirler. Ve 

Rna, bu işte yardım eden 
aşit isminde biri vardır ki kaç· 

lllışt,r ve hünüz bulunamamıştır. 
ak'aya gelince: 

R Amca çocukları olan Zaro ile 
aşit, tahmil ve tahliye çavu· 

:~durlar ve hiç geçinemezler, 
' sık kavga ederlermiş. 
Vak'a .. .. b S lıp gunu, saat eşte, a· 

ot azarı kahvelerinden birinde 
Ururken . b . 1 . b. ., le, yıne öy e ır agız 
vgasına tutllfmUflar, Zaro kil-

Yaralanan Raşlt va Akif kardeşler 
für etmiş, Raşit cevap vermiş, 
hazır bulunanlar meseleyi yatıştır
mış fakat az sonra Zaro yine fena 
fena söylenmiye baslamış, tekrar 
mukabele görmüş, bunun üzerine 
Zaro sokağa çıkmış, tahancasile 
ateş etmiye baslamış ve yukarda 
kaydettiğimiz faciaya sebep ol
muştur. Sokak ortasını bir mu
harebe meydanına çeviren bu 
azgın adam, vak'ayı müteakıp 
tevkif edilmiştir. 

dan bir ay evvel Hasa civarında 
bir cinayet işleyen şaki de tu
tulmuştur. 

D. AIJ -----
İlkmekteplerde - -

inzibat Meselesi . Ne 
Şekilde Halledilecek? 
İstanbul ilk tedrisat müfettiş .. 

leri Maarif Müdür Muavininin 
riyasetisinde sık, sık toplantılar 
yapmaktadır. Bu toplantılarda 
ilkmekteplerde eski inzibat vası· 
taları yerine demokrasiye muva
fık bir inzibat sistemi ikame 
etmek, talebe kooperatiflerini 
çoğaltmak meseleleri görUşülmek
tedir. 

( Devamı 3 üncü sayfada ) 

Piyasada Ecnebi Parası 
Gittikçe Bollaşıyor 

Merkez Bankasının Elindeki Frank 
Buldu Stoku 99 Milyonu 

Kamplyo Borsasında ı, ba,ıarken 
Bir haftadanberi Borsada dö· \ stoku ( 99,000,000 ) frangı bul-

viz bolluğu vardır. Bu bolluk, muştur. 
muhtelif ihracat merkezlerinden, Diğer taraftan iktısadt me-
bilhassa Mersin, Adana havalisin· hafife gelen malumata göre, in-
den yapılan yeni mahsul ihraca- giliz lirası yükselmiye başlamışsa 
tından ileri gelmektedir. da, İngilizler ellerinde stok ola· 

Bu ecnebi döviz akım piya• rak bulundurdukları on beş mil-
sanın ihtiyacını doyurduktan yon lngiliz lirasından bir kısmım 
maada epeyce de artmaktadır. piyasaya çıkararak bu yükselmiye 

Dün, Devlet Bankası(3, 100,000) mani olmuşlard1r. 
Frank almıştır. Bankanın bu son iki gün evvel İngiliz lirası 
hafta zarfında aldığı ecnebi dö- Nevyork Borsasında 94,37 franga 
vfa miktarı (9) milyon frank ka- çıkmış ve fakat stoklann piya· 
dar tahmin edilmektedir. saya sUrülmesi llzerine evvelki 

Bu mubayaalarla Merkez Ban- gün 93,60, dün de 93,50 frank 
kasının elindeki ecnebi döviz Uzerine muamele görmüştür. 

Asri Tereddüt! 

Anne - Şapka mı alayım, yoku l:.izim ço<:uia ıüt mü? 



2 Sayfa 

[Halkın Sesi 1 D A B i L i B il B E L 1 
Yeni İcra Ve iflas l ..... ~~~-----~----------.m 

Günün Tarihi 

Kanunu TARiHI EVRAK! Süt A YL 1 K 
İş Kanunu Niçin 

Gecikiyor? 
Yeni icra ve iflas kanunu 
haıır!andı. Dün neşrettiğimiz 
bu proje hakkında karileri· 
mizin fikirleri aşağıdadır: 

Rfza lımail Bey(Slrkecl • Sanasaryaa han, 
ldimilr taciri ) 

Yeni icra ve iflis kanununun 
projesi, borç için hapis kabul 
etmemekle beraber alacakların 
tahsili için güzel esaslar koymuş
tur. Meseli: malını bildir· 
miye mecbur olan borçlunun 
rr alını bildirmediği veya yanlı. ı 
bildirdiği takdirde hapsedilmesi 
ve senetlerin tanzim tarihinden 
sonraki devirlerin muteber adde
dilmesi herhalde çok faydalı 
olacaktır. 

Avni Bey •Kumbaracı, Camcı ıokak, 
~at Bey aparhmanında• 

Yeni icra ve iflas kanunu 
proıesı, eski kanuna nazaran 
daha ziyade ihtiyacı tatmin ede
cek mahiyettedir. .. 

Ahmet Hamdl B. (Dördllncll Vakıf han 
avukat) 

Geçen icra ve lflAs kanunu da 
heyeti umumiyesHe fevkalade bir 
kanundur, yalnız tatbikat ciheti, 
memleket mizaçlarına muvafık 

gelmediğinden, bazı şikayeti mu
cip olmuştur. Bunu da bugünkü 
tadilit telifi ettiğiden iyi bir 
netic-e hasıl olacağını Omit edi-
yQrum. 

Sellhattln Nail Bey • DirdGncG Vakii 
handa avukat • 

Yeni Proje, tatbikatına dikkut 
edi ınek şartile çok iyidir. 

jr 

Muıta fa Bey • Zeyrekte, Merdiven 1o

kafında 12 • 

- Ben borç için hapse taraf· 
tar değilim. Yeni icra ve iflas 
kanunu da borç için hapis kabul 
etmediğinden memnunum. Müfli
sin geçinme halinin araştırdması, 
malını saklıyanların h'tps~ konul

ması ve haciz ihbanmn yapılması 
muvafık esaslardır. 

Polis Mektebi 
Bu Sene Mektebe 210 

Talebe Alınacak 
lstanbul Polis Mektebinin 

(43)üncü devresi bugünden itibaren 
açılacağı için dün mektebe gire
ceklerin imtioanları yapılmıştır. 

Bu devreye ellisi hariçten 
imtihanla ve 160 ı lstanbul ve diğer 
viliyetlerin göndereceği polisler
den müteşekkil olmak üzere 210 
talebe alınacaktır. imtihana 180 
kişi girmiştir. Bunlardan imtihanı 
kazanan elli efendi alıacaktır. 

Vesikalar 
Hala Gümrükte 
Bekliyor! 

f ıtanbulda muhtelif evrak ha
zinelerinde bulunan tarihi ~vrak 
ve vesaikin muhafazası için Mü
zeler idaresinin emrine verilen 
Sultanahmet medresesinin tami· 
rine karar verilmiştir. Müze ida
resi medresenin ar.şiv haline if
rağı için de bir proje hazırlan

mıştır. Medresenin kubbelerinde
ki kurşunların birçoğu çalınmış
tır. Geçen gün de sabaha yakın 
bir otomobil arka taraftan med· 
resenin duvanna yanaşmış ve 
hırsızlar dama çıkarak kurşunları 
aşırmıya teşebbüs etmişlerdir. 

Fakat bu sırac' ' medresedeki 
bekçi uyanarak dışarı fırlamış, 
bunun üzerine meçhul misafirler 
sıv·~m "'!a rdır. 

Elan gümrükte bekliyen tarihi 
e ,. k , eğer memlekete ithal 
edıJebilirse bu menresede muha
faza olunacakhr. 

Fiş Usulü 
Umumi Kutüphanelerde 
Bu Usul Tatbik Edilecek 

Maarif Vekaleti, Avr: a 1 

olduğu gibi lstanbul kütüı ha e
lerinde de Fiş usulünün at ıik 
edilmesini düşünmüş ve geçen 
sene bau kütüphanelere 'mir 
verilmişti. Beyazıttabi u numi kü
tlıphane ve c aha birkaç k "tüp-
1: ane bu usulün tatbiki için 
kitapların hec~ s:rasile rst "'lerir i 
hazırlamışlardır. Fiş usulü ta bik 
edilirse şimdi kullanılan fihris le
re lüzum kalmıyacaktır. Okuyu
cular herhangi bir kitabı gerek o 
kitabın ismile ve gerekse müelli
finin adil&r derhal bir şişe geçiri
len fişlerde kolayca bulabilecek
lerdir. 

Gümrük Müdürü Hakkında 
Dilnkü sabah gazetelerinden 

biri İstanbul gümrük Başmüdürü 
Seyfi Beyin değişeceğini yazmış-
tı. Yaptığımız tahkikala göre 
şimdilik böyle bir şey yoktur. 

Meçhul Olülerin Teşhiri 
Tıbbı Adli müessesesinin hü

viyetl~ri meçhul ölüleri teşhir 

için yaptırdığı soğuk hava san• 
dığımn son tecrübeleri de iyi 
netice vermiştir. Sandık üst üste 
üç ölü alacak büyüklüktedir. En 
üst gözün etrafı camdan yapıl

mış ve içine de elektrik lambası 

1 

1 Bakalım Sütçüler Ankaradan 
[ Yola Gelecek Mi? Aylık Emri 

Ankara, 1 - Millet Meclisinıa 
dünkü içtimaında, Mahmut Esat Be-

. yin, İş kanunun Ull müzakeresinia 
niçin geciktiğine d3ir bir takririn• 

İktısat Vekili cevap verdi. Vt!kil Def 
dedi ki: Sıhiyye Vekaleti 932 mali se

nesinden itibaren Belediye, İdarei 
hususiye ve bütün devlet hasta
banelerile Darülaceze gibi müesse• 
selere münakasa ile alınacak sUt
lerin mutlaka fenni usullerle ta· 
kim edilmiş olması lazım geldiğini 
Vilayet Sıhhat işleri Müdürlüğü· 
ne tebliğ etmiştir. isanbuldaki 
Belediye ve Devlet hastahaneleri 
senede (200) bin okka kadar süt 
sarf etmektedir. 

fstanbulda hiçbir süt müstah
silinin fenni takim tesisatı olma· 
dığı için hunlarm münakasaya 
iştirak edemiyecekleri anlaşılmak
tadır. Bunun için Süt müstahsil
leri kendi aralarında bir koope
ratif yaparak yeniden tikim 
m 4kineleri getirtmiye karar ver· 
mişlerdir. Vilayet dahilinde 
yalnız Yalova çiftliğinde pastori
ze tesisatı vardır. Esasen çiftlik 
bütün hastahanelere yaptığı bir 
teklifte pastorize ıütü diğer süt
çülerin verdiklf!ri fiatten daha 
aşağıya verebileceğini bildirmiştir. 

Yumurta 
Bu Sene ihracat Geçen 

Seneden Daha Azdır 
Bu sene, Tnrkiyenin yumurta 

ihracatmda hissedilir derecede 
bir durgunluk vardır. Fransa ve 
Yunanistana olan yumurta ihra
catı geçen seneye nazaran azal
mıştır. Buna mukabil Türkiyeden 
İspanyaya doğrudan doğruya yu
murta ihracatı başladığı gibi 
ltalyaya olan ihracatımız da art
maktadır. Umumiyetle yumurta 
ihracatımızın düşmesine sebep, 
bazı Avrupa devletlerinin, yumur-

Arabacılar 
Ve Hamallar 

Hamallarla arabacılar ve 
sandalcılar hakkında Belediye 
lkbsat Müdürlüğü tarafmdao 
hazırlanan yeni talimatnamelerin 
hususi bir komisyon tarafından 
tetkikine devam edilmektedir. 
Bir aralık hammallarm nakil ve 
becayişleri durdurulmuştu. Bele· 
diye Müstahdemin Şubesi tekrar 
bunların it1erile meşgul olmıya 
başlamıştır. ---konmuştur. Ceset hu lamba ya
kılınca harıçlen arzu edenlere 
~österilehilecektir. 

Henüz Gelmedi 
Memurların haziran maaflar1D1 

verilmesi hakkında Maliye Veki· 
!etinden dün de Defterdarlı· 
ğa bir tebliğ yapılmamıştır. 

Alakadar memurlar bordrolar 
üzerinde işliyerek muvazene ver-
gisini tesbit etmektedirler. Tesbit 
işinin iki üç gün daha süreceği 
muhakkakbr. Binaenaleyh tediye 
emri verilse de haziran maaşının 
evvelce de yazdığımız gibi ayın 
beşine kadar gecikmesi muhte
meldir. Tediye eniri gelmediği 
için dul, yetim ve tekaütlerin 
maaş alma günleri de tesbit edi
lememiştir. Bunlarm bordroları 
üzerinde de işlenmektedir. Tedi-
ye emri geldikten sonra maaş 
günleri ilan edilecektir. 

Esrar Bulundu 
Karagümrükte Sarmaşık cad

desinde Osmanın kahvesinde bir 
miktar esrar bulunarak müsadere 
edilmiştir. 

Ecnebiler 
Burada Kazandıkları Para
yı Hükumete Bildirecekler 

Hükumetin son neşrettiği bir 
kararnameye göre, ellerinde 
ec lebi dövizi bulunanlar bunu 
3 ı mayıs akşamma kadar bildire· 
ceklerdi. Birçok kimseler döviz
lerini bildirmişlerdir. Bundan son
ra ellerinde ecnebi dövizi oldu· 
ğu halde bildirmedikleri tahakkuk 
edenler hakkında bir ay hapis 
ve yüz bin liraya kadar para 
ceı an hükmedilecektir. 

Kararnameye ş6yle bir fıkra 
daha ilave edilmiştir: 

"Türkiyede mukim ecnebiler 
Türkiyedeki faaliyetlerinden ikti
sap edip te hariçte bulundurduk
lan dövizlerini Gümhuriyet Mer
kez Bankasına bildirmiye mec
burdurlar." 

Nahiye Mahkemeleri 
Adliye Vekaleti Hazirandan 

itibaren nahiyelerdeki sulh lıA
kimliklerinin lağvedildiğini mnd- I 

deiumiumuliğe tebliğ etmiştir. lstan-

" Kanunun toplu olarak kıııa bw 
zamanda intaç edilmesin{ ben de 

arzu etmekteyim. Fakat kanun cok 
fÜmulJü olduğundan ayni nisbette 
bir tetkike ihtiyacı vardır. Bu yüz. 
den gec kmektedir. Bununla beraber, 

encümence bu tetkikatın ikmal edi~ 
lerek kanunun heyeti umumiyeye 
arzedileceğinden ümitvarım • ., 

Müteakiben lktısat Encümeni maz• 
bata muharriri de izahat Yererek 

tetkikatın bitmek üzere olduğunu 
bildirdi. Hundan sonra icra kan mu• 

nun müzakeresine devam ve 154 ün• 
CÜ maddeye kadar kabul e<iildi. 

Bu Sene Mahsul iyidir 
Harici Ticaret Ofisinin aldığı b .. 

berlere göre, bu sene Eskitehfr, 

Adana ve Konya havaliainde buğdag 
ve arpa vaziyeti oldukça iyidir • 

Japonyaya Afyon Satıldı 
Japonlar Türkiyeden (300) sandık 

kadar afyon almışlardır. 300 • 400 

aandık daha alacak~ı tahmin edil• 
melttedir. 

inhisarlar Umum Müdürü 
inhisarlar Vek.lleti inhisarlar Umum 

Müdürlüğüne Maliye Müatqan AB 
Riu ve Gümrükler Umum Müdür
lütüne de ubık Varidat MüdGrl 

Cezmi Beylerin tayin ediJecelderl 
aclyleniyor. 

lngiliz Sefirinin Mektubu 
lagiltere Hükumeti namına Gazi 

fb. ne takdim edılen kitap milnaseb .. 

tile Şükrü Kaya Bey lngiliı. Sefiri 
Cen.p!arına bir mektup göndermi.-

tir. Sefir Cenapları bu mektuba blw 
cevap göndermiş ve Gazi Hz. nia 
teıekkürlerini yüksek muhataplarına 

iblit hususunda kendi.ine verile11 
vaz0

feyi ifaya müsaraat edeceğini 

beyan etmiştir. 

iki Kişinin Katin 
Birkaç ay evvel Kasımpatada 

Kerim ve Şükrü uminde iki kitiJl 

öldüren Akif isminde bir gencin 
muhakemesine Ağırcezada devam 
edilmiştir. Maznun cinayeti nlçia 
yaptığmı bir türlü izah edemeınişlir. 

Dava, şahit celbi için talile edil• 
miştir. 

bulda yalmz Büyükçekmece Na- l• l 
hiyesinde bir sulh hlikinıfiği var· fa yan 
dı. Bu da dünden itiberen faali-
yetini tauı etmiştir. Misafirler 

Sarkıntılık Ve Rüşvet 
Şevket, Kemal ve Avram is

minde üç kişi g ·çen ak~ aın bir 
madama sarkıntılık etmişler ve ya
kalanmışlardır. Fakat bu üç ka
fadar, çolislere rüşvet te'dif e,• 
mek cüretinde de bulLınmuşlardır. 

(,Dante) ismindeki cemiyete men
••P a8 kişilik bir Italyan seyyah 
kafilesi dün şehrimize gelmişler, 

Sirkecide karşılanmışlardır. Seyyah 
miaafirler tehrimiıio muhtelif yerle
rini gezmektedirler. Misafirler pazd 
günü vapurla Yunaniıtana ;idecek• 
lerdir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Hırsız 

1: Komşu 
Geçen gece 

tıkırdı ifittiml 

Hasan Bey! 1 
bizim evde bir 

2: - Hemen yerimderı fırla

dım. Gürültüyü yapanın bir hırsız 

olduğunu anlamıştım. J 

3: - Anlamıştım amma ne 

yapacağımı bilmiyordum. Sen 

olsan ne yapardın ? 1 
4 : Hasan Bey - Hiç, he· 

-

men herifin üstüne saldırır, ya 

öldürür, ya ölürdüm. 1 
5; KoTşu - Ben de öyle 

yapbm Has· o B~y. Fakat ne 0 

öldü, ne de ben. Hırsız tanadık 
çıktı, ahbap oldui\. 
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2 Haziran 

Her gün 
Bı"it~·..! 
f:OO Milyon Liraya 
indirilebilir 15-.------ Cevdr:t Salih 

-4-
172 milyon liralık bütçedeki ma• 

Ş ve masrafları (100) milyon liraya 
indirmek, maişet masraflarını tenzil 
ile münıkün ,,ıur. Maişet masrafları 
nekadar tenzil olunursa maaş ve mas 

raflar da o niıpette tenzil olunabilir. 

M3işet masrafJan yüzde ( 50 ) 
nispetinde tenzil olunursa - ki 
yarınki makalemizde bunu ispat 
edeceğiz - Hükumet ( 80 ) milyon 
lira maaş yerine ( 40 )milyon lira 
tediye etmiş olur. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - insanlar, dertli zamanlarında I 
kendilerini unutmak iç n, içki içer, 
kumar oynar, yahut eğlf'ntilere gi
derler. Ağlamanın ilacı gülmek, ke
derin ilacı neş~dir. 

2 - Mili.etleri de hayatın düyük 1 
kedcrl~rinden kurtaran vasıtalar on-
lara dertlerini unutturan, umumi bir 
neşe tevlit eden amillerdir: Sporun 
envaı v ~ mesela futbol, yarış gibi. 

-, 
Keder Ve Neşe lil ı 

3 - Spor, milli kederin ilacı gl~ 

bidir. Büyük bir maç olduğu giin 
buhranı, borçhtrımızı, glinlük dert
lerimizi unuturuz. 

Öyle ise hep bir ağ11dan: Şa 1 .şa, ifa •• 

• 
SON TELG :AF HABERLER/ 

Sözün 

Buhranı 

Halledeceh 

Sayfa 3 

K~sası 

Bir Çare Buldıun ! 
A. E. 

iktısat alimi değilim, fakat 
dünya buhranının bize parasızlık 
şeklinde akseden kısmını kökün· 
den silip süpürecek çareyi keş· 
fettiğimi zannediyoı·um. Bakınız 
nas1l: 

" Hindistanda mUslümanJar 
ile mecusiJer arasmda yine bir 
hadise çık~ış, döğuşmüşler. Po
lis kim bilir neden biraz geç kal· 
mış ve nihayet köşe başından 

sökün ettiği zaman görmüş ki, 
yerde 300 yaralı ile 150 ölU 
vardır. 

"Hindistan kalabalık bir mem-

Kezalik, maişet bu nispette 
ıs!ah olunduğu :znman hükumetin 
inşaat, umuru nafıa, hastaneler, 
mektepler, harcırah. yevmiye, 
mahrukat ve sair masrafları da 
yüzde ( 40 • 60 ) nispetinde te· r=E:tı::czl!lllc:a::ı=::::::::ı:;~-~EDıaa:ill~rnılg;;m"l~CIZl~ıE::!!:il:i~!B!llEll!IE!Bi!:l!illiEEDEl!::::::BmıEEm::m:::EZllm::~tai- lekettir, nüfusu dört yüz mil yona 

yaklaşır. Arasıra üç beş yliz ki· nezziil eder. 
Mesela (IOO) bin liralık bir 

yol inşası hesap edilirken bu
günkü pahals maişete göre ame
le yevmiyesi nazarı itib:ıra alın
mıştır. Fakat maişet masrafları 

yilzde (50, tenezzül edince (100) bin 
liralık masraf ta (50) bin liraya 
inecektir. İnmemek için hiçbir 
sebep kalmaz. 

Çünkü !:ükümet maaşları ve mas
rafları bugünkü p:ıhnlı maişete göre 
vermektedir, vermek mecburiyetin· 
dedir. Fakat garabet şuradadır ki 
kondisini fazla maaş vermiyc mecbur 

•den bu pahahlık kendi eseri değildir. 

Maişet masraflarmı nekadar 
çok indirirsek maaşları da o 
nispette tenzil edebiliriz. Hü· 
kümet maaşları - ancak bu esas 
dahilinde - nekadar tenı.ile 
muvaffak olursa istihsali tehdit 
eden vergileri de o nispette 
tenzile muvaffak olur. Çünkü is
tihsal fiatlerimiz bugünkü vergi
lere ve bilhassa iktısadi unsur• 
ların bugnnkü çok ağır tarife
lerine, resimlerine, ücretlerine, 
fiatlerine kat'iyyen tahammül 
edemez, nitekim edemiyor ve 
köylü sıkıntı çekiyor. 

Hakikati halde bir imam vergile
rin tenzilinden hükumete hiçbir za
rar yoktur. Çünkü hükumet tenziliit
tnn daha çok tasarruf temin etmiş 
olacaktır. Fnkı.t faide şudur ki, büt· 
çede ipka olunan diğer verg:Jerin 
tahakkult ve tahsili daha kolaylaş• 
mış olur. Çünkü halkın kudreti ma• 
liye ve iktısad yesi yükseldıkçe 
vergi mükellefıyetini ifa etmek SÜ• 
hulet kespeder. 

Binaenaleyh Malive Vekilleri
nin unıdei siyaseti şu olmalıdır; 

"Mümkün olduğu kadar mai=1etin 
ucuzla mnsına çalışacağım. Maişet 
masrafları nekadar çok inerse, ba
yat nekadar çok ucuzlarsa ben de 
maaşları <>kadar çok indirebilirim. 
Bu tasarruf .an hem hazine lrnznnır, 
hem m ·murun maiçeti haleldar 
olmaz, hem halk ucuz ve rahat 
}'aşar; çalıştığının, kazandığının 
Lereket ve lınyrını görür. 

Halk çalışıyor \'e kazanıyor, fnknt 
~.hşıp ka~ndığını iklısadi unıurlar 
ehnden kapıp alıyor. Kazandığından 
ne kendi elinde kalıyor, ne hüku· 
l!l~te verebiliyor. 

Bu tarzda maaşları nekadar çok 
l~direbilir.sem daha o niıpette ver
~~!eri indirmek kabil olur. Bilhassa 
ıı;oylüniln - cüınhuriyetin efendisi 
~lan muhterem köylünün • vergilerini 
ndirdikçe, ona ihtiyaçlarını ucuz 
~1~rdikçe köyJü canlanır, kazandığı 
tı ındc kalır, her sene terakki eder 
Vo Türkiye cennet ol ur • ., 

. Binaenaleyh hükumetçe ve 
llıılletçe, gerek iktısadi buhrana, 
ierek bütçemizi kurtarmıya karşı 
Yapılacak hakiki ve ameli çare 
&~halıhğa karşı· miili mücadelede 

üyük Gazinin bayrc:ğı altın· 
~a harici düş~~nlara ~çtığımız 
ay1dı savaş "'ıbı • maddı ve ma· 

~e\'i bütün ku~vetlerimizle miica· 
bele açmak, ( ucuz hayat sefer· 
erliği ) yapmakhr. 

. . Ucuzluğu temin etmek için 
\h~karla mücadele komisyonları, 
ddl~~e cezaları, idari tedbirler kafi 
.kegıldir. Lazım olan bir şey varsa 
1 

bsadi ve mali derde karşı iktısadi 
'-'e fllclli tedbirler ve çareler dir. 

Bu tedbirler ve çarelerdir ki: 
~ - Bütçemizi kurtarır, 

So y Haz 
japo aar ' 

s Or u a ı ın 

lacak. Şiddetli B · r 
Moskova, 1 (A.A.) - İzves

tiya ve Pravad:ı gazeteleri, Uzak 
Şarkta ve Şarki Sihirya}ı istila 
maksadile japoayayı Rusyaya 
karşı bir hm·be sevk ıçın 
Japon emperyalistleri tarafından 
uluorta şiddetli bir propaganda 
yapıldığını yazmaktadırlar. Bu 
iddiayı ispat için İzvestiya gaze
tesi Japon matbuatında münteşir 
birtakım tahrikamiz makaleleri 
iktıbas etmektedir. 

Nion ismindeki Japon gazete· 
si Baykal gölüne kadaı· Sibirya· 

•• ur -

• es ar z 
yı Rusyadau ayırmak mnksadiyle 
Rusyaya bir darbe indirmek 
üzere Japon hükumetini Müttehi· 
dei Amerika ile uyuşmağa açık· 
tan açığa sevk ve teşvik etmek· 
tedir. 

lzvestiya gazetesi diyor ki: 
" Japon emperyalist matbuatı 

Rusyayı korkutmıya muvaffak 
oiamıyacaktır. Bu emperyalistler. 
bundan evvel bir defa daha Si
biryaya sokulmuşlardı. Bu akm 
onlara bir milyar rubleden başka 
pekçok kana malolmuştur. 

••Japon emperyalistleri bu se· 

fer Japon milletini yeni bir ser
güzeşte sürüklemiye muvaffak 
olursa lcendi 1rnfalarını kıracak· 
lardır.,, 

Pravda gazetesi ise şunları 
yazıyor: 

"Japonyayı Rusya ya karşı har· 
be teşvik ve tahrik eden Japon· 
lar, Japonyayı hakikatte olduğun· 
dan daha kuvvetli zannetmekle 
meş'um bir hatada bulunuyorlar. 
Japon emperyalistleri söıden fiile 
gcçmiye teşebbüs ettikleri daki· 
kada müthiş bir darbeye uğnya• 
caklaı·dır.,, - -~ - --------- ---

u o 
• 
1 r 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
malarJle Balkan anlaşmalarımn diğer memle· 
kellere karşı bir dUşmanl~k şemmes!ni ihtiva 
cimediğini, Türk ricalinin bir Yum:ın • B~dgar 
uz:laşması görmek arzusunda olduklarım söy· 
led!. Yunan Başvekill M. Papanastanyu da ayni 

Atına. 1 ( Hususi ) - ismet Paşa meçhul as
kerin mezarma çelenk koymuş ve Yunan bah· 
rlyelllerlnl lstanbula davet ~tmlştlr. Vunanhlar 
bu davetten çok mUtehassls olmuşlar ve teşek
kür ctmlşierdlr. 

arzuyu besledlğlnl temin etti. ismet Faşa Türk 
harici siyasetinin şüphe ve endişeden uzak ol· 
du!junu Hfive etti. 

Aiina, 1 -- Türk • Yunan dostluğunu hararetle 
tesit edem Yunan Beşvekili dedi ki: 

u - iki mHlet lmrdeşUr. Bunu Gazi Hz. de 
bize söylemişti. Vunanlstanda iıangl hUkOmet 
iktidar mevkiine gelirse gelsin; Türk dostluju 
esastır. TGi" iye ve biz dostluk pontikasmı mUs· 
takti kalmak için yaparız. Dostluğumuz ayni za· 
manda lstlkl~limizl ltuvY~tlendir~r. ,, 

Atlna, 2 ( Hususi ) - ismet Paşa ve Tevfik 
RUştU Beyin rak&p oldukları vapur dün iki bu
çukta Pireden samimi tezahürat arasmda hare
ket etti. 

(SON POSTA: Başvekil Paşayı ltalyadan getiren 
Pilsma vapuru }n:gün saat dörtten sonra lımanımıza gele· 
cek, ismet Paşa ve Tevfik Rüştü Bey şehrimizde büyük 
rnerasimle karşılanncaktır. Hn:ıırlanan programa göre 
iıet 'kbal merasimine bütün hükümet erkanı, şehrimizdeki 
meb'us]ar ve cemiyetler mümc.r-•3illeri iştirak edecektir. 
Başvcldl Paşa ve Tevfik Rüştü Beyin bu akşamki trenle 
doö-ru A;krava hareket ctr el ·ri kuvvetlo muhtemeldir. 

Yunanistan aydut uk • e ıyo 

Bir Şerir Dinamitle Bir 
Motörü Berhava Etti 

Zonguldak, 2 ( Hususi j -
Evvelki gece Kilimli kumsalında 
yatan bir motör, makine daire· 
sine dinamit konulmak surctile 
berhava edildi. Cürmünü büytik 
bir soğuk kanlı!ıkla işledikten 
sonra içki masasına oturan müc
rim yakalandı. 

~ii;~; .. ;i;~·~;;;~d;·;~~~-~~·;;;~;h·~·;··~·d~~:·· 
O-Paramızın kıymetini yüksel tir. 
Gelecek ınnkalctle hayatı ur.uz· 

latacak mali ve iktı~{ldi tı'dbirlcr· 

den balısnılecc~iın. 

Ve Türkiye Tica
ret Mukareneti 

---

Kabineyi T eşkile Memur 
Edilmek Üzeredir 

Paris 2 ( A.A. ) - Meb'usao 
Atina, 2 ( Husus; ) - Balkan Medisi, Riyaset Divanı heyetinin 

konferansında Balkan memleket· kat'i intihabına tevessül etmek 
leri arasında bir posta ittihadı için cuma günü toplanacaktır. 

temini hakkında verilen kararın Reisicümhur, cuma gllnU ak· 
hemen şimdiden, posta ve telgraf şamından itibaren müşaverelerine 
ücretlerinin tenıili suretile, Tür· başlıyahilecek ve hükümetin teş• 
kiye ile Yunanistan arasında tat· kili vazifesini M. Heriyoya tevdi 
biki ve iki memleket arasında eyliyebilecektir. Cumartesi günü 
ticari mübadele meselelerinin teşekkül 'debilecek olan hüki\-
tesbiti iç.in muhtelit bir kom:s- met. en geç olarak salı gunu 
yon teşkili tekarrür etmiştir. meclisler huzuruna çıkabilecektir. 

========= 
• 

İNAN, İSTER İNANMA! İSTER 
Bir vakitler denizlerimizdeki balıkları fenni surette 

tutup bunlardan muhtelif ıurctlerle istifade i°!k~n!a· 
rını tetkik etmek üzere bir balılcçı müessesesı ıhdas 
edilmiş, başma da bir ecnebi mntehassıs getirtilmişti. 
Bu müessese namına bir rJc balıkçı gemi!İ satın 
alınmıştı. 

Bir müddet sonra bu müessesede çalışan miltehas· 
11sn vol verildi. Talebesi dağıtıldı. O vakittenberi 

müessesenin ne ile meşgul olduğ·unu bilmiyorduk. 
Şimdi öğreniyoruz ki, bal:kçı gemisi tetkikat için 

Karadenize gönderilmiş. Fakat gemi bu sahillerde 

balık avlarken ve balıklar hakkında tetkikat ya· 
parken birinci te:rübede bir boş tesH ile, birkaç kü· 
tük1 ikinci tecrübede, umumi harp metrukabndan bir 
mitralyoz avlamıştır. 

iSTER iNAN. /STER iNANMA! 
rne """:' Devleti para · meselelerile 
lkt~g~~yetten halis ederek içtimai ve ca 1 re~ah ve inkişafa mazhar eder. 

- Zırat ve amal iıtihsalibmızı "--------------------- ------------ - ---- - ------

şinin kendi aralarında kavgaya 
tutuşarak eksilmelerine pek 
ehemmiyet verilmez.: Bu defa da 
öyle olmuş ve hadise yenisinin 
çıkmasına intizaren kapanmış. 

"Fakat Hintli tüccarlann bir 
kısmı senede hiç olma:ısa on iki 
defa tekerrlir eden bu hAdise
lerden nihayet bıkıp usanmışlar 
ve paralarım toplayarak sakin 
bir memlekete göç etmiye ka• 
rar vermişler.,, 

)f 
Haberi istihfafla tellldd etme

yiniz. Bu karan veren tamam 20 
bin kişinin de kim bilir alhn 
halinde kaç milyonu vardll'l .. 

n 
Bu hadiseden ilham alaralt 

dUnya buhramnm bize ait 

kısmını nasıl hallettiğime ge .... 
Bu Hintli efendilere birer 

mektup yazsak: 
- "Kararınızı öğrendik, gide

cek yer arıyormuısunuz, lütfen 
bize buyurunuz 1 desek, acaba 
gelirler mi ? 

Belkil Fakat acaba bu yirmi 
bin kişiyi paralı da olsalar, işgal 
edecek ne gibi it buluruz? Bence 
bu noktayı düşünmek tamameo 
zaittir. 

Sözün kısası: Meselenin mühi.:ı 
noktası, adamları buraya getir~· 
mektedir. Kendilerine derhal i j 
bulamasak bile paralarım 1 :r 
müddet işletir, geçinir, gideri.!. 
Sonrasına Allah kerimdir. 

Amerikanın 
Altın Ticareti 

Nevyork, 2, - ( A. A. ) ~ 
23 milyon altın doların Avrupa• 
ya müteveccihen sevk ve ibra9 
edilmesi ve Atiyen vukubulacak 
istirdat hareketine karşı 21 mil .. 
yon altın daha ihtiyat 
olarak hıfıedilmesi neticesinde, 
geçen sonbahardenberi Amerika• 
nın bir giln zarfındaki en bilytik 
altın zaran dün vaki olmuttur. 

İspanyada 
Hemen Her Tarafta Bom· 

l:a,ar infilak Ediyor 
Jaka1 2 ( A. A. ) - Geçen 

gece, cinai makaat!a "!'1ku~ulan 
bir infilak, ehemmıyeth bır su 
yolunu ve Savinanigo civarında 
bir evi harapl etmiştir. 8 şüpheli 
şahıs tevkif edilmiştir. 

Granatada, mesai borsasının 
pencerelerinin altında bir bomba 
infilak etmiştir. Hasarat yalnı• 
maddidir. 

Bir infilak 
Fas. 2 (A.A.) - Taza civa• 

rında Şeddit'te Fas ·Uca demir
yolunu inşa eden şirkete ait bir 
barut deposu infilak etmiş ve 
yerlilerden 5 kişi ölmUş, on kiti 
yaralanmıştır. 
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_,_A_ııl_ağl_mzz_a_ c_. ah_nan_lar......._ I MEMLEKET HABERLER j 'i ! Bir Mecmuaya Dair 

Bal c 1 Ağlaşır ~~Em:iii!lii!E!!l!!!~~~~mE!mi1!B!!!l!B!Jmal!Diiil!!!E!lilıi~emıar.;maiiiimaaııll!!Zllli:ı;ı:mı.mRJD1:3!1i11l1::1ıı:mmz~12• K 0 r 'un 

ı 1 

~~'!,~;:~~~~cnzil fiatli ··- Denizlide Kiraz Bayramı ~:iri 
tışlar yine pe

1
< ÇQğald. Arkadaş- G c Bu••tu·· n D . ı· H Ik ıardan biri, "Ea'cılar., ticarc~ha- eçen Uma en iZ l a l 

nesinin bülün mallarını yok pa-

hasına elden çıkaracağına dair T!.(ı·raz Bayramını Tes'ı·t Ett·ı r 
gazetelerde neş,ettiği ila!'ll gös- J' . 1 e 
tererek dedi ki : 

- Balcı ağl lşır, pekmezci 
ağlaşır, katnncı ntylesin ? 

Ben atıldım : 
- Bu hesaba göre katrancı 

kim oluyor? 
- Kim olacak, dedi, seninle 

ben ... 

Dondu:·ına Mı 
Kandırma Mı? 

Dondurmacı dükkamn-..-Ja otu· 
ruyorlardı. Birer küçük tab~k 

dondurma istediler. Çırak, kutu
da~ zar · gibi ince bir dilim buz 
parçasını tabağa koyup getirdi. 
Miişterilerden biri kaşığı eline 
ahnca duraklad•. Dondurma göz· 
lerine az görünmüştü. Ç:rağa 
sordu: 

Bu, nedir? 
Çırak, safiyane cevap verdi. 
- Donduruıaf 
Müşteri adama lulh kızmıştı: 
- Ağzına kadar doldur ki 

dondurma olsun. Bunun adına 
dondurma değil, kandırma derler!. 

Pahla!.. 
Sokakta satıcı bağırıyordu : 
- Bayrampaşanın Pahla!.. 

Teze pahla ... 
Bir Hanım pencereden ses-

lendi: 
- Baklayı kaça veriye rsun ? 
- Yirmi beşe olur Hanım. 
Kadıncağız tuhaflaştı: 
- Ayol bu zaman da yirmi 

beş kuruşa bakla olıJr mu ? 
Pencereden görünen bir çocuk 

başı kadına cevap verdi: 
- Bu bizirıı bildiğimiz bakla 

olmıyacak anne.. Baksana pahla 
diye bağırıyor. 

Ereğli de 
Şiddetli Soğuklar Mey

vaları Harap Etti 
Kon)•a Ereğlisinden yazılıyor: 
Son soğuklardan meyva 

ağaçları çok zarar gördüğü için 
bu yaz mep·a rek az olacaktır. 
Burada halkın ekserisi meyvacı
lllcla bayatını kazanmaktadır. Şu 
hale göre, bu sene fakir olanlar 
daha sıkıntılı gü'.ller geçirmele
rinden endişe edilebilir. Mezrua
tm vaziyeti zararsızdır. Şiddetli 
sıcaklar ba~lamıştır. 

Bir Orman Yangını 
BaJıkesir vilayeti dahilindeki 

Madra ormanlarıuda iki ~iin ev~ 
vel bir yangın çıkmışhr. Yangın 
civar köylülerin fev:rnlade gayre
tite büyük bir zarar ikama mey
dan vermeden pek kısa bir za
manda söndürülmüştür. 

Amasyada Sıcaklar 
Amasya, 31 ( A. A. ) - Dün 

33 Ü bulan hararet derecesi bu
gün biraz daha yükselerek 35 e 
çrkmışt r. 

idam MahkOmu Zenciler 
Vaşington 1 - Bir trende 

arbede çıkarmak, ~eyaz kadın
lara taarruz etmek sucundan 
idama mahkum olan 7 z~ncinin 
idamları yeniden t~hir edilmiş
tir. Bu muhakeme halk arasında 
bazı galeyanı mucip Dlduğundan 
dava yeniden tetkik edilecektir. 

Alkaponenin Talebi Reddedildi 
~ Vaşington, 2 - Amerikan 
A) a 1 Mecfü ·, Alkaponenin da· 
vas nuı yeni ·n rüyet edilmesi 
hakkındaki talepnamesini red
detmiştir. 

Denizli ( Hususi ) - Geçen 
cım .1 çok ~ üzel bir bayram geçir
di:... Denizliye dört saat mesafe
de bulunan ve " P.onaz ,, tesmiye 
edilen bir nahiye merkezi vardır. 
Honaz, bitmek tükenmek bilmi
yen bahçeler, ardı arası kesilmi
y en meyve!iklerle bezenmiştir. 

Cuma günü kiraz bayrammı 
tes'it için grup grup aile!er oto
mobille, kamyonlarla Honaza 
göçelti!e-r. Biz de dereleri geçtik, 
yeşillikleri aştık ve nihayet Ho· 
naza ulaştık f foırnz, ağaçlıklar 

arasma serpilmiş biiyflcek bir 
l~ö} .. Nahiyenin kenarında dik· 
!eşen kayalı\clar ve uzıyan dağlar 
insana heybet ve dehşet veriyor. 
Nabiye halkı bizi çok samimi ve 
candan karşıladılar. 

Nahiyenin ortasındaki cami 
avlu.::una nazır bir yerde bize 
taze yayıktan çekilmiş ayran ik
ram dtiler. Herkes ayran ıçer

ken bağırıyordu: 
a ;z bu köye hayran 

Jçeliın bol bol ayran 

Siz bu köye 
hayrcm 

İçdim bol 
bo . aynn 

Sonra hep \) rden kamyonlar 
ve otolarla nahiyenin bahçelik
lerine indik. Bahçelerin çitle fü·
Kiilü d<lr patikalarmda gezindik. 

Buralarda k r kokusu bahçe 
kokusu Lambaşka ve insanı ken-

• iz mirde 
Bir Facia 

İzmir, (Hususi) - Seferihisar 
Be!e:liye3inde m~ı·~ ıyyet ve şo

för Mehrnct iJ a reı.in .:' eki ka myon 
lzmirden Seferihisara giderken 
bir facia olmuştu:. Kamyonun 

çamurluğunda duraıı deli Öme
rin Yıısuf ism;i1de bidsi kamyon 

yürüd<eıı telgraf t ellerilc oyna
mak istemiş ve teli çekince 

tel~ raf direği yıl ·ılarak başına 

vurmuştur. Yusuf de. hal ölmüştür. 

• 

lzmirde 
Kazalar ı. rasındaki Yollar 

Taınir Ettiriliyor 
İznıir, 31 ( A. A.) - Vilayet 

Encümeni izrnirin Kısıkboğazından 
Torbalı ve Tirenin son hudut 
lrnımının Aydın hududundaki 
yola bağlanmasına ait fen heye· 
linin projesini tetkik ve kabul 
etmiştir. Bu yollar için 
inşaat miiddeti ( 8 ) ay ola· 
caktır. Bundan başka Bayan· 
dırı Kemalpaşa kazasına bağlı
y an ve Ovacık Yayla Yolu deni
len mühim ve ikhsadi ehemmi
yeti haiz 45 kilometrelik dağ 

yolu da yaylalarda müşterek 

menafii olan iki kazaya ait 18 
köy halkı tarafından ve fen he
yetinin nazareti altmda açılmış

tır. 

Yeni Mahsulümüz 
Adana, 1 (A. A.) - Piyasaya 

yeni mahsul arpa ve buğday 

gelmektedir. Piyasa kısmen dur
g tı:1dur. Arpamn okkası 3, buğ
dayın 5 kuruştur. 

Honaz Nahiyesinin kiraz 
bahçelerinde 

dinden geçirici bir şeydir. 
Buralardaki bakir ıtırlarla in

sanı büyüliyeo kokuların herkesi 
kendine meftun eden bir bili 
vardır. İşte Anadolu çocuklarım 
Anadoluya hağlıyan gizli ve si
hirli kudret budur. 

Bahçelerdeki kirazların yeşil 
yaprakların aralarından öyle bir 

• 

sarkışları vardı ki görenlerin im
renmemesi imkansız bir şey ... 

Ağaçlarda yalınayak, baş1açık 
köy çocukları, ellerindeki sepetlere 

kiraz toplıyorlar. Kadmlar dört 
taraflı merdivenlere binmişler, 

ağaçların en yükseklerinden biz
leri bir kartal bakışile seyredi
yorlar. 

O gün akşama kadar eğlendik. 
Kaynak başınm ratıp gölge· 

liklerinde neşeyle, kahkahayla 
yemeklerimizi yedik. Serin ceviz 
altlarında serile serpile yangel· 
dik. Gür gür akan derelere ba
caklarımızı sarkıttı!\. Ağaçlarda 
kurulan salıncaklara bindik, ko· 
)anlar vurarak ceviz yapraklarına 
yüzlerimizi okşattırdık, dallarına 
da saçlarımızı taratbrdık. 

Salmcakta uçuşurken içimizde 
tilki kuyrukları geziniyor ve biz 
de ona istinaden şarkılar söylü
yorduk. Hulisa çok eğlendik ve 
Honazlılardan çok ikram gördük. 
Akşam üstü dağların gölgeleri 
bahçeliklere doğru uzarken biz de 
yemyeşil ve kıpkırmızı diyarı 

terkediyorduk. 
Biz burada kiraz bayramını 

bu suretle geçirdik. Bundan son
raki senelerde de bu bayramın 
anana şeklinde kalacağı gayet 
tabiidir. 

Mercanettin Cazibi 

lzmir -Bornova Belediye-
sinin Beslediği Y avrolar 

lzmir, (Hususi) - Bornova Belediyesi, kendi mıntakası dahilinde 
bulunan yardıma muhtaç mektepli yavrulara hergün sıcak yemek 
vermek suretile çok şümullü bir teşkilat vikuda getirmiştir. Pek 
cüz'i varidatla faaliyet göstermiye çalışan bu belediyenin vücuda 
getirdiği eser büyük bir takdirle karıılanmışbr. Gönderdiğim fotoğ
raf, belediyenin muavenet ettiği çocukları yemek esnasında göster-
mektedir. ADNAN 

Muğlada 
Mahkum Olan 
Kaçakçılar 

Muğla, 1 (A. A.) - Şehri
miz ihtısas mahkemesinin işe 
başladığı tarihten bugüne kadar 
mahkemeye 400 kaçakçı verilmiştir. 

Bunlardan 19 u mahkftm edil
miş 96 ısı komisyona verilmiş ve 
J 5 i de beraat etmişti. Hali hazır
da mahkemede 39 ve istintakta 
da 12 e;rrak vardır. 

Mahkemenin faaliyeti kaçak· 
çılık üzerinde milhim bir tesir 
yapmış ve kaçakçılık vakayii çok 
azalmışbr. 

• 
iz mirin 
Bir Haftalık 
• 
ihracatı 

Son bir hafta zarfında İzmir 
limanından muhtelif ecnebi mem· 
leketlere ihraç edilen emtia kilo 
itibarile şu suretle tespit edilmiştir: 

6250 adet yumurta, 512 kilo 
balmumu, 738 kuşyemi, 857 4 
deri, 30206 tütün. 9100 kiraz, 
3204 pamuk, 294{ O mazı, 2')83 
afyon, 15000 kepek, 1 ı 2000 
üzüm, 5000 kumdan, 7514 hah, 
317 4 bademci, 23500 valeski, 
33200 küspe. 

Nurullah Ata 
V adetmenin iyi bir şey olma· 

dığmı birçok tecrübelerimle öğ
rendiğim halde bir türlil uslan
mıyoruın. Bazan birtakım umul
madık hadiseler, ekseriya sadec~ 
ihmal bize verdiğimiz sözü tut• 
turmuyor. İşin asıl fenası, o "'adi
mizi hatırlayıp bizi ayıpliyacak 
kimse bulunmasa bile biz unut
mayıp kendi kendimizden uta
nıyoruz. 

Zannederim on beş günü 
geçti: Ankarada çıkan ve birkaç 
güne kadar belki ikinci numa .. 
rasım da göreceğimiz " Kor ,, 
mecmuasından bahsedeceğimi söy· 
lemiştim. O zamandanheri içim 
içimi yiyor; kalemi elime alınca 

hatırıma evvela o mecmua geli· 
yor, çıkarıp bakıyorum, fakat 
okuyup bahsetmeği bir başka Sf 

fere bıralnyorum. 

Anlaşılıyor ya 1 gençlere de, 
edebiyata da bütün muhabbe
time rağmen, belki de bu mu
habbet yüzünden, o yirmi sayfa• 
lı k mecmuayı hali tamamile oku
yamadım. Okunmuyor: nesirle
rinde mana, şiirlerinde ahenk 
yok. 

Halbuki " Kor " un intişarııu 
haber aldığım zaman nekadar 
sevinmiştim! Onun içinde Ahmet 
Muhip'in yazılarını bulacağımdan 

emindim. Bu gencin ilk şiirlerini 
okuduğum zaman adeta coşmu~ 
ve yeni bir Necip Fazıl yetiş .. 
tiğini sanmıştım. Serenat isimli 
bir manzumesi okadar hoşuma 
gitmişti ki hemen ezberlemiştim • 
«Yeşil pencerenden hir gül at hana, 
Işıklarla dolsun ka. l lıimin ici. 
Geldim iş te mevsim gibi kapına. 
Gözlerin el e bulut, sa~larmda çıg ! > 

mısraları, sarmaşıklı bir pen .. 
cereden ziyade bir hacı evini ha
tırlatan "yeıil,. kelimesine rağ
men nekadar taze şeylerdi. 

Ahmet Muhip'in "Kor,, da bir 
manzumesi var,fakat o manzume· 
de şairin tazeliği yok. Fran .. 
sızlann, bir zaman bizde 
pek meşhur "Catulle Mendes,, 
ismli bayağı bir şairl~ri vardı; 
"Verlaine,, e yaklaşmak istiyen 
Muhip daha fazla onu andırıyor. 

Maamafih Muhip'ten daha il· 
midimi kesmedim ve .. Kor., da, 
Necdet Akif imzalı Yelkenlt1r 
şiiri de bulunmasaydı en güzel 
yazı yine onunkidir diyecektim. 

Cidden hoşuma giden, "Yel· 
kenler" in ikinci kıt'asmı alıyo• 
rum: 

~ Unutulmw} lıir farkı ~arpıyor sahillere 
Ka.yalarda kaybolan titrek dalga! ıır gibi 
Aktam rİİ'l.glrlariylo buğulanını~ hir yer 
Yelkenler uzanıyor gözleri dalar gibi> 

Bu sattrlarda, kelimelere ahenk, 
hayallere kanın sıcaklığını verme'" 
sini bilen bir şair hissolunuyor. 

Yeni neşriyatın çoğundan ol .. 
duğu gibi bu " Kor " mecmua· 
sından da homurdanarak bab· 
setmek istiyordum, Necdet 
Akif in şiiri yü:ıümü güldürdü. 
Faruk Mümtaz'm manzumesi bile 
pek fena gözükme.miye ha:hdı.Ar 
tık Gazanfer Bey aruzla, Feridun 
Fazıl Bey serbest nazımla iste· 
dikleri kadar ahenksiz ve bayat 
sözler söylt>sin, Sehap Nafiz Bey 
Rabindranat Tog or'ı istediği ka'" 
dar tercüme etsin, Yusuf Kenan 
Beyin bediiyat makaleleri varsın 

manas.z olsun. 
" K cr 

11 
un ikinci numarasını 

ümitle bekliyorum. 
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Siyaset Alemi BARİC:I Gönül işleri l 
Hangi Fo11 Papen 

Alman Başvekili 
Oldu 

Yeni Alman Kabinesi, Tam Harpten Kzzla 
Evleneyim? 

Berlin 1 - Mareşal Hinden• 
b~rg, Fon Papeni sağa mütevec
cıh bir Milli Birlik Kabinesi teş• 
kiline memur etmiştir. Merkez 
Fırkasına mensup olan ve muha· 
fazakar katolik Cermanya gaze· 
lesinin sahibi bulunan Fon Pa· 
Pen bu vazifeyi kabul etmiştir. 

Evvelki Kabineleri Andırıyor "29 yaşındayım. Elimde san'a· 
tim var. Hayatımı kazanabilirim. 
Fakat babama yardım etmeği ter
cih ediyorum. Şimdi evlenmek 
istiyorum. Babam bana zengin, 
fakat asri muaşeret usullerinden 
bihaber, eski tip bir kız tavsiye 
ediyor. Annemse, az fakir, tahsili 
orta, dikiş ve nakıştan anlar, ailesi 
mazbut, terbiyesi iyi bir kız al
mamı istiyor, bu iki tip kızdan 
hanğisini tercih edeyim'!,, 

Yeni kabine reisi, Amerika· 
Dın büyük harbe girmesinden 
evvel Almanyanın Vaşington ata· 
feınilterliğini yapmış, bunu mü
teakıp harp esnasında dördüncü 
Türk ordusunun erkanı harbiye 
reisliğini ifa etmiştir. · 

Kabineye Klmler Geliyor 
İhtimal verildiğine göre Fon

Pen, kabinesini şu şekilde teşkil 
edecektir: 

Hariciye Nazırlığına Londra 
Sefiri Fon Nörat, Dahiliye Na
tırlığma Baron Fon Goyl veya 
~ <>n der Arteyn, lktasat Nazırlı· 
rına Brüming kabinesinde lktısat 
Nazırlığı yapıp birkaç hafta ev· 
•el istifa eden M. Varmold, 
Mesai Nazırlığına Laypzig Bele
diye Reisi M. Gordeler, Ziraat 
~azırhğm Fon Lpmino, Müdafaai 
Milliye Nazırlığına Jeneral Fon 
Şlayşer, Adliye Naıır .. na Brn
llig kabinesinde ayni }Devkiini 
işgal eden M. joce ~lecoldir. 
Yeni başvekil kabine azasım bu 
aabah veya bu akşam Reisicüm
hura takdim edacektir. 

lnglllz Oazetalerl Ne Diyor? 
Londra, 1 - Mançester Gar· 

diyan gazetesi, kabinenin istifa
llnın sağ cenaha doğru bir te
llıayülden başka birşey olmadığı
nı, Brüningnin çekilmesinin harici 

aiyasette mühim değişiklikleri yap
llııyacağını yazmakta ve şunu 
ilAve etmektedir; 

Lozan konferansına ister sa
~ık ~aşvekil, ister başkası gitsin, 
~Psı cı tediyatta bulunamayız ,, 

cunılesini söyliyeceklerdir. En 
nıühirn nokta borçlar ve tamirat 
llıeselelerinin tasfiyesi zaruretidir. 
Bu yapılmadıktan sonra hüku
llletler ister sağ, ister sol cenaha 
llıensup olsun, Avrupa için biç.
bir şey yapmak mümkün değildir. 

İvening ve Star gazeteleri 
bambaşka mütalealarda bulun· 
llıaktadırlar. lvening gazetesi bu 
tebeddülün " tedi"'e edemeyiz d.. ' J • 

d~sturu yerine cı tediye etmeyiz " 
usturunun ikamesi olduğunu 

~aırnakta ve mütalealarına şöyle 
evam etmektedir: 

- Almanyanın tediye edemi
:eceğini tevsike çalışmak üzere 
f 0~1anacak bir konferansm ari· 

1~sınde " tediye etmeyiz ,, şek
h~de söylenecek söz, bu içtimaa 

t ır nıudhike mahiyetini vermek
tdir. 
. Star gazetesi, Brüningi, her 
~hetıe Hitlere tercih etmekte ve 

fikirleri ileri sürmektedir: 
- Amerika, bu kadar müthiş 

~Üşküller içinde çırpınan bir a
k-ltıde hodbinane bir köşeye çe

Urn emeli, Fransada, Fransız- Al-

Yeni Başvekil ] 
Tenkit Ediliyor 1 

Berlin 1 - Fon Papenin ka· 
bineyi teşkile memur edilmeıi 
Berlinde büyük bir hayret uyan
dırmıştır. Yeni Başvekil Merkez 
Fırkası mensuplarından ve büyük 
arazi sahiplerindendir. Fon Papen 
beyanatında Başvekileti merkez 
fırkasının azası olarak kabul et
mediğini, Reisicümhura cevap 
vermeden evvel fırkası ile temas 
etmediğini söylemiştir. Bu beya
nat merkez fırkası mensuplan 
arasında şiddetli bir memnuni
yetsizlik tevlit etmiştir. 

Bunlar bu tayini fırkalarına 
karşı bir manevra telakki etmek
tedirler, merkez fırkasının yeni 
kabineye karşı itimatsızlıkla dolu 
ihtirazi bir vaziyet alması mu
hakkak gibidir. Liberal mehafil 
yeni başvekilin tayinini beynel
milel noktai nazardan tenkit et
mektedir. Çünki, Fon Papen 
Amerika ateşemiliterliğinde ol· 
dukça muvaffakıyetsiz bir rol 
oynamıştır. 

Fon Papen Ve HltlerclleP 
Berlin 1 - Hitlerin naşiri ef· 

karı olan F olkişe Zaytung gaze· 
tesi yeni kabine münasebetile 
şunları yazmaktadır; 

" Şimdiden sonra, Hindenbur· 
gun uyanmaya başlamış olan Al
man milletile beraber yürüyece
ğini ve Hitlerle birlikte Alman 
milletinin selameti için )azım olan 
ittifakı akdedeceğini ümit edi
yorlar. ,, 
Hltlercller Polisi lafa tuttular 

Berlin 1- Yutland muharebe
sini te!l'it için birkaç gündenberi 
bahriyelilere tevdi edilen Riya
seticümhur Sarayım muhafaza 
eden kıt'a, nöbet değiştirirken · 

Hitler lehine nümayişler yapılmışlar. 
Hitlerin sağ kolu diye maruf 

olan Berlin meb'usu M. Göbel, 
horra diye bağıran 1500 kişiye 
hitaben bir nutuk söylemek iste
miştir. Polis mildahale etmiş, 
halkı kauçuk sopalarla dağıt
mıştır, binlerce Hitlerciden mu-
rakıp bir alay Müdafaa nezareti 
öntinde polisleri taşa tntmuştur. 

Bunun üzerine polis ateş açmış bir 
nümayişçi ve üç polis yaralanmıştır. 

ınan münasebatında salah ve sil· 
kfın husulünü temin ve endişe· 
leri izaleye çalışmalı idi. Zira 
harp esnasında Almanya hepimi· 
zin diişmam olmakla beraber, 
bali hazırda istesek te, isteme
sek ve müttefikimiz olmuştur. 

Borsa Ne Halde ? 
Berlin 2 - Son vakayi bor· 

sayı sarsmıştı' . Borsa mehafili, 
mevcut karar;)ızlığın devamı ye· 
rine müfritane de olsa siyasi bir 
vaziyet temini tercih edilmek-
tedir. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 27 ============ 
VİKTOBYA 

~ ......:::::"::=::=:=:=:=:=: Muharriri: Knat Hamsan Nakleden: H. Ş. 

1 Fakat bunlar onu görmüyor- ' 
lrdı ç·· k. .. l . k" d" 

0 l · un 1 goz erı or u; ve 
.: ~r.a hitaben bağırdığı zaman 

61
81~1 iştmediler, ç'Unki onlar 
tnuşt .. 

26 u... Meçhul yolcu şarka, 

)ot'eşin doğduğu tarafa doğru 
6nuuna devam ederek bir dağın 

ne geldi. Bir ses ona : 
da w ~ S:nin karşına dikilen bu 
c"dg.. enını ayagv ımdır dedi· vü-

... lltll .• ' t 

tine· l dunyanm öbür ucunda 
ltur:; j bağlıdır, gel be~i oradan 
11cun r ' wy oJcu dOnyanm öbür 
lai; ka dog~u yoluna devam e~ti! 

Prilııün yanında gölgesaoı 

tutmıya uğraşan bir adam gördU. 
Bu garip mahlukun vücudü esiri 
bir maddeden yapılmıştı. 

Bu garip manzara yolcuyu 
dehşetten dondurdu, onu oradan 
uzaklaştırmak için elile tehdit 
işaretleri yaptı, fakat bu acaip 
insan bu tehditlere kulak vermi· 
yerek gölgesini tutmak için uğ
raşmakta devam etti .. Bu esnada 
arkasından bir ses yolcuya : 

- Geriye dön 1 diye haykır· 
dı. Yolun üzerinde ona, gideceği 
istikameti göstererek yuvarlanan 
kesik bir bq gördü ve onu, 

• 

Solda RelalcUmhur Alkala Zamora, Muhtariyet Reisi 
Maçya ile göru,urken , •• 

Manisa A.R. 
Babanız size sermaye getire-

cek bir kız arıyor. lhtimalki bü
tün hayatında sermayesizliğin za
rarını görmüştür. Sizin de ayni 
sıkınhları çekmenizi istemiyor. 
Fakat paralı bir kadın, daima 
bir ev için bir felakettir. Kadın 
her fırsatta parasile övünür. ica
bında kocasına kafa tutar, ve 
nihayet parasından istifade edil
diği zaman kıyameti koparır. 
Kadm parasından bayır olmaz. 

Netice annenizin tavsiyesi da
ha musiptir. Ort& halli, iş bilir 
bir kız mllkemmel bir hayat 
arkadaşı olur. !Aşka müstenit bir 

ispanyada 
İftirak 
Cereyanları 

Fransada 
Sosyalistler 
Anlaşamadılar 

yuva kurmak niyetinde olmadığınıza 
göre annenizi dirnleyiniz. 

Madrit, 1 ( Hususi ) - ispan
yada cümhuriyet ilan edildikten 
sonra burada günün meselesi 
Katalonya eyaletinin şekli idaresi 
olmuştur. Katalonya İspanyol 
olmakla beraber, kendine mah· 
sus bir lisana vardır. Ve merkezi 

Barselon şehri olmak üzere mühim 
bir genişliği ihtiva eder. 

İspanyada, inkılabı rapıp cüm
huriyeti ilin eden bugünkü Cüm-
hur Reisi Alkala Zamura Miralay 
Maçya ve sosyalist lideri Löru, 
imzaladıkları Sensebastiyan 
misakında İspanya cümhuriyeti 
kadrosu dahilinde Katalonyaya 
muhtar bir idare vermeyi kabul 
etmişlerdi. Miralay Maçya, muh
tariyet reisi intihap edilmiştir. 
Başta sosyalistler Katalonyaya 
muhtariyet verilmesi aleyhinde 
idi, parlamentoda da hu aleyhtar
lar kuvvetli bir hızip teşkil 
ediyorlardı. 

Hükumetin muhtariyet ver-
miye temayül ettiğini gören sos· 
yalistler bir grev ilan ettiler. Bu 
grevde muhtariyet aleyhtarlığı 
kokusu vardı. Şimdiki Başvekil 
M. Azana, Sensebastiyan misakı 
ahkamını yerine getirmek ve 
ayni zamanda memleket dahilin-
deki herhangi bir: hercümercin 
önünü almak için, lspanya ciim
huriyeti kadrosu dahilinde Kata· 
lonyaya muhtariyet verilmesini 
parlamentodan istemiştir. ağlebi 
ihtimal münakaşalardan sonra mec
lis hükumetin bu talebini tasvip 
edecektir. 

takip etti. Birçok günler ve 
geceler bu kt:sik baş önün
de yuvarlandı. Bir deniı kı
yısına geldikleri zaman kesik 
kafa kumun içerisine gömülüp 
kayboldu. Yolcu den'zin içerisine 
dalarak dibine kadar indi. Ora
da, muazzam bir kapının önünde 
boynu yeleli ve havhyan büyük 
bir balağa rastgeldi. Balığın ar
kasmda Viktorya, ayakta bekli
yor, ona doğru ellerini uzatıyor· 
du. Genç kadının vucudu çıp
lakta ve tebessümle ona bak· 
makta idi. Saçları, tıpkı bir fır· 
tıo.-a tutulmuş gibi dimdikti .. 
Tam bu esnada Y ohan debşetin-
deı\ ~endini tutamıyarak hay
kırdı. Sesinin tesirile bu korkunç 
kibustau llyandı ..• 

Genç şair yatağ'mdaaı fırlıya-

Paris, 1 - Radikal sosyalist 
fJrkasile sosyalist fırkasının hil· 
kiimete iştirak için ittifak ede
medikleri anlaşılmaktadır. Bir 
gazete, radikallerin, sosyalist· 
}erin şartlarım reddettiklerini 
yazmaktadır. 

Radikal gazetelerde, Sosya· 
listlerin tekliflerinin iki fırkanın 
teşriki mesaisini imkansız bırak· 
tığma teessüf etmektedir. 

Gazeteler, M. Heriyonun riya
setinde ve sol cenahın merkez 
unsurlarının takviyesile bir radi
kal kabinesinin teşkilini hemen 
hemen muhakkak addetmekte
dirler, Pöti Jurnal, kabinenin 
450 reylik bir ekseriyet toplıya· 
bileceğini tahrnin etmektedir. 

Viyana Meclisin
de Meb'uslar 
Biribirini Dövdü 

Viyana, 1 - Millet Meclisinin 
içtimaında tarifi gayrikabil gürül
tüler olmuştur. Bir milliyetperver 
bir sosyaliste "Bolşevik Yahudi!" 
demiş. Bunun üzerine müthiş gü
rültüler olmuştur. Sosyalistler 
Ticaret Nazırını İtalya lehinde 
rey beyan etmekle itham et
mişlerdir. 

liaymahblok milliyetperver 
meb'uslarile sosyalistler yerlerin-

den fırlamışlar ve karşılaşmışlard ı r. 
Merkez fırkası mensupları iki 
tarafın biribirine dayak atmasını 
menedememişlel'dir, Celse tatil 
edilmiş, hademeler mürekkep 
hokkalarile iskemleleri ortadan 
kaldırmışlardır. 

rak pencereye koştu. Gün çok· 
tan doğmuştu. 

Duvara asıla aynada yüıünün 

kıpkırımzı aksini gördü. Lamba
sını söndürerek, odanın loşluğu 

içinde eserinin son sayfasını bir 
defa daha gözden geçirerek ya
tağına uzandı. 

O 1!Ünün akşamı Y ohan oda
sının kirasını ödemiş, eserini ta
biine vererek şehri terketmiş 
ve kimsenin bilmediği meçhul 
bir memlekete doğru yola çık
mıştı. 

Onun bu muazzam eseri ses
ler, hayaller ve tahassüslerle mes
kun bir ülke, ufacık bir dünyayı 
andırıyordu. Bununla beraber, 
kitabı satılığa çıkarıldığı zaman 
şöyle biı· gözden geçirilip bir kö
şeye atıldı .. Aradan birkaç ay aeç-, 

.... 
"İş sahibi adam, sizin fikri-

nizce, aptal bir kadın isterse, 
işçinin arayacağı kadın da deli 
olmak lazım gelir. Bunu iyi an· 
Jıyamadım izah eder misiniz?,, 

Kırıkkale M.Y.Z. 
Geçende "iş adamının aradığı 

kadın" diye bir yazı yazmıştım. 
Bu yazıda bahsettiğim it adamanı 
bazı karilerim işçi zannetmişler. 
Diğer bir yazımda bunu tasrih 
ettim. Bunun üzerine de yukarı
daki sual geldi. 

Bu karilerim iş adamı ilo 
işçinin ayn ayn zihniyetlerde 
olduğunu düşilnmfiyorlar. fşci 
adam evlenirken arkadaş, iı 
adamı hizmetçi veya köle arar. 
Bu itibarla ikisinin aradığı ka
dın arasında büyük fark vardır. 
işçi zaten mutavaza bir hayat 
sahibidir. Bu hayatta ona ortak 
ve arkadaş olacak bir kadana 
ihtiyaç vardır. Kadın bu ihtiya
cı tatmin edebilirse işçi onu 
mes'ut etmeyi vazifebilir. Halbu
ki iş adamı, işinde olduğu gibi, 
evinde de hakim olmak arzu
sundadır. Onun için şahsiyet 
sahibi, kuvvetli bir kadın taham
mül edemez. Bilmem şimdi mak
sadımı anlatabildin mi? 

HANIMTEYZE 

TAKViM:= 
PERŞEMBE 
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mişti. Sonbaharda yeni bir eseri 
çıktı. Bu, nasıl bir kitaptı ki 
birdenbire ismi bütün ağızlarda 
dolaşmıya, ve bu sefer tali ken· 
disine yar olmıya başlamışt. Bu 

yeni eseri şehrin hayühuyundan 
uzak bir yerde kuvvetli ve yükselt 
bir ifade ile yazılmıştı: Cinsi bir 

şarap gibi, üslubunda dimağa 
neşe veren bir lezzet vardı •• 

Bu muvdffak eser Diderik ile 

İzelinin sergüzeştini anlatıyordu. 
lsbraplara ve elemlere taham-

mülün nisbeten kolay olduğu bir 
beldede ve büyük bir ihtimamla 

kaleme alınmış olan bu roman, 
Dideriğin ne suretle aşk derdine 

giriftar olduğunu hikav<> ediyc-rdu. 
~kul vaı) 
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Türk-Yunan lktısadiyall Ecnebi Seyyahlara Dair Kari AJektupları 

İki Tarafın Müte- F } E •• ı· • J M•• J A Umumhane/erin 
kabif Vazi_11etleri ransız ar yup, ngız er uze er, me- Kapanması 
N~1:~t1 (Hususi) - 1931 i alılar Da Kapalıçarşıdan Hoşlanırlar V~!!..,e~~~u~~e~!mlekelİd 
senesi zarfında Türkiye ile Yuna· her tarafındaki umumhaneler ka• 
nistan arasındaki ticari münase- p bldı. Bu, bir düşünce ile ya• 
bat muntazum bir surette cere· pılmıştı. Fakat zaman ve hadisat 
yan eylemiştir. Türkiyenin Yuna· 
nistana olan ihracab ehemmiyetli 
bir surette artmıştır. Yunanista• 
nın Türkiyeye olan ihracab te
beddülata duçar olmuştur. Yalnız 
son aylar esnasında biraz artmış· 
br. 

1930 senesinde Türkiyenin 
Yunnnistana göndermiş Glduğu 

392.477.000 drahmi kıymetinde 
muhtelif emtiaya mukabiJ, 1931 
Eenesinde gönderdikleri481, 513,000 
drahmiye baliğ olmuştur. 

Türkiye lehine takriben 
93,000,000 drahmilik bir fula
lık müşahede edilmektedir. 

Diğer taraftan Yunanistanm 
Türkiyeye ihracab 1930 sene
sinde 10,570,000 drahmi iken 
1931 senesinde 13,298,000 drah
miye baliğ olmuştur. 

Türkiyenin Y nnanistana o1an 
ihracatının başlıcasını hayvanat 
ile yumurta teşkil etmeldedir. 

1930 senesindeki ihracat 
262,400 koyun ve keçi, 32, 134 
sığır ve inek. 1931 senesindeki 
ihracat 471,292 koyun ve keçi, 
55,227 sığır ve inek. 

Yumurta ihracatının miktarı: 
1930 senesinde 1,988,486 kilo, 
1931 senesinde 2,257,626 kilo. 

ilerde takas usulünün mev
kii tatbika vaz'ı sayesinde, Yu
nanistanın Türkiye ile olan ticari 
münasebabnın fevkalade bir su· 
rette artacağı Yunan ticaret ale
mince ümit ediliyor. 

Yunanistan Ve Ecnebi Sergiler 
Nazırlar Meclisi, iktısada ria

yet etmek gayesile, Yunanistanın 
davet edilmiş olduğu ecnebi 
sergi ve panayırlarına imdilik 
iştirak eylememesine karar ver
miştir. 

Milli şeref dolayısile iştirak 
edilmesi zaruri bulunan iki sergi 
bu karardan istisna edilmiştir. 

rurkiyenin Yunanistana ihracatı 
1932 senesinin ilk üç ayı zar

fında Türkiyeden Yunanistana: 
9950 adet sığır ve inek, 71731 

koyun ve keçi, 179 domuz, 26 
at ve merkep ihraç edilmiştir. 

Atinada Bir Ticaret Kongresi 
Açılıyor 

Atinada küşat edilecek olan 
Yunan Kongresine vilayetlerden 
gelecek ticari teşkilatlarıo adedi 
70 i ve Atinadakilerin adedi ise 
50 yi tecavüz eylemektedir. 

Ruznamei müzakerat şudur: 
lthalabn tahdidi. Emtia müba
delesi. Kambiyo mesaili. MaJi 
mesail. 

Kongre 30 Mayısta küşat edi
lecek ve 15 gün devam edecektir. 

'f 

Bir CinayeUn Muhakemesi 
Şeker bayramının üçüncü gü

nü Salih ve Faruk isminde iki 
arkadaş arasında çıkan bir kavga 
Salihin ölümü ve Far uğun ağır 
surette yaralanmasile neticelen
mişti. Dün, Ağırceza mahke
mesi bu cinayetin muhakemesine 
başlamıştır. Dün maznunla b~zı 
şahitler dinlenilmiş, diğer şahit
lerin dinlenmesi için dava başka 
bir g :ine bu akılmıştır. 

Uzun zam nd nberl seyahat lşlerlnd çah,an emekt r tercUmanlardan Fuat B. ve seyyah grupları 

Ekspres, Sirkeci istasyonunda 
henüz durmuştu. Otel kapı1arm· 
da, müze ziyaretlerinde sık sık 
tesadüf ettiğim, mahcup, terbi· 
yeli bir genç, adeta kızararak 
Vagon-Liden çıkan yaşlı yolcunun 
önünde eğildi ve güzel bir Fran· 
sızca ile: 

- Affedersiniz efendim .. Ter
cüman lazım mı ? diye sordu. 

Yaşlı yolcu : 
Hayır, dedi, teşekknr 

ederim. Turist değilim. İstanbula 
hususi işlerim iç.in geldim. 

Genç tercümnn, tekrar yolcu
yu selambyarak çekildi. 

Aradan epeyce zaman geç
mişti. Bir gün, ayni gence Aya· 
sofya camii avlusunda kalabalık 
bir seyyah kafilesine yüksek 
sesle izahat verirken rastladım. 

Selam1aştak. Söylediklerine uzak· 
tan kulak misafiri oluyordum. 
Tercüman anlatıyordu : 

- Onuncu asırda, Bizans 
imparatoru ikinci Bnzil binanın 
birçok aksamına yeniden ilaveler 
yaptırdı. Kapının içine Mesih ile 
dört meleğin tasvirlerini nakşet· 
tirdi. Mihrap duvarının Teşkil 

ettiği girinti de Havariyundnn 
Petro ile Pavlos arasında Mesihi 
taşıyan Meryem görülüyordu. 

Beşinci asır Yunan müverrih
lerinden Prokop .... ,, 

Seyyahlar, onu dindarane bir 
huşu içinde dinliyorlardı. Yanına 
yavaşça sokularak sordum: 

- Sizi nerede görebilirim ? 
Gülümsedi: 
- Gazetecilik mi? 
- Evet. 
- Akşama doğru... Perapa· 

lasta ..• Görüyorsunuz ya şimdi çok 
meşgulüm ... 

Söz yerdiği saat te Perapa· 
lasm kuytu bir salonunda buluştuk. 
Anlattıklarını birer birer kayde
diyorum: 

lstanbula gelen seyyahlar Uç 
sınıftır. Birincisi grup halinde 
dolaşan seyyaklardır ki büyük 
acentelere bctğlıdırlar. Acente, 
buntarm yol, lokanta, otel, oto· 
mobil masraflarım bir mukavele 
ile evvelden temin eder. Sey· 
yah, şehre çıkınca acenta· 
nın programına tabidir. Q. 
nun tayin ettiği otelde ya.tar. 
Onun kiraladığı otomobille do
laşır, onun hazırlattığı yemekleri 
yer ve muayyen gün ve saatte 
tekrar vapuruna binerek mcmlc· 
keline döner. 

Tren gelirken lercUman 
Peronda bekler 

Bu kısım seyyahlar, şehre bn
ynk fayda temin etmezler. Her 
hareketleri tahdit edilmiştir.Prog· 
ram haricine çıkamazlar. Diğer 
bir kısım seyyahlar da seyahat· 
!erini yine acenteler vasıtasile 
yaparlar. Bir farkla ki bunlar 
kalabalık gruplar halinde değil, 
münferit üç beş seyyahtan iba
rettir. Maamafih, yine acenteye 
tabi oldukları için bir programla 
harekete mecburdurlar. 

Üçüncü ktsım seyyahlar, tek 
başına, kendi arzularile, hiçbir 
acenteye bağlanmadan, dolaşan 
seyyahlardır. Bunlar, şehre çıkın
cıya kadar hangi otelde yatacak· 
larım bilmezler. Ellerinde küçük 
birer seyahat rehberile, vapur 
veya trenden inerken karşılarına 
ilk çıkan otelin memuruna çan
talarını uzabrlar. Otel adamları, 
bir ecnebi vapuru limana girer
ken bütün belagatlerini sarfede
rek mensup olduğu oteli ballan· 
dıra ballandıra metbederler. 

Tokatlıyan, Perapalas gibi 
otellerin, hususi otomobil ve oto
büs servisleri vardır. Yolcu, 
şaşkın şaşkın etrafına bakınırken 
bu otomobillerden birini emrine 
amade bulur. 

Tabii böyle mlinferit seyahat 
eden yolcunun her şeyden evvel 
bir tercümana ihtiyacı vardır. 
Derhal kendilerine arzı hizmet 
ederiz. 

Böyleleri, üç beş gün için gel
di 1deri halde hazan haftalarca 
lcalırlar. Bütün şehri, Boğaziçinden 
Maltepcye, Yeyilköyden Adalara 
kadar her tarafı dola~ır. Çarşıya 

(Fuat Bey Hğda boştadır.] 

sık sık uğrıyarak, hoşlarına gi
den eşyadan salın alırlar. Böyle
likle, şehrin bütün nakil vamta• 
larına, çarşı esnafına otel e lo
kantacılara, eğlenti yerlerine pa
ra bırakarak, f ydaları dokun
muş olur . 

lstanbulda şimdiki halde 80 
kadar seyah tercümanı var. He
men hepimiz bir otele bağlıyız. 
Tercümanlar, iki sınıftır. Birinci 
sınıf tercümamn gündeliği 10, ya
rım gündeliği 6 liradır. İkinci 
sınıf tercümanlar, bir gün için 
6, yarım gün için dört lira alır-
lar. 

Fakat seyyahlar içinde 
leri var ki, bazan birinci 
tercllmana beş liradan fazl 
mek istemezler. 

öyle
sınıf 

ver· 

Bir gün, Almanyadan üç sey
yah gelmişti. Refakatlerine beni 
memur ettiler. Seyyahlar ok.a
dar hasis şeylerdi ki, değil 

otomobile, tramvaya bile binmek 
istemediler. Akşama kadar, ben 
önde, onlar arkada, Ayasofyadan 
Yedikule surlarına kadar, taban 
teptik. Akşam üstü çıkarıp iki 
lira vermezler mi? 

Fena halde canım sıkıldı. 
Fakat hiç ses çıkarmadım. Biraz 
ısrar edecek olsam bilirim ki 
memleketlerine dönünce Türki· 
yede şöyle soyulduklarmdan, 
böyle aldatıldıklarından bahsede
cekler.. Biz tercümanlarm vazi
femiz, çok naziktir. Toprağımıza 
ayak basan bir ecnebi ilk 
defa karşısında bizi gorur. 
Bütün Türkler hakkında bize ba
kıp hüküm verirler. Başka mem· 
leketlerde tercümanlar dehşetli 
sırmsşıktır. 

Mesela Rol)lada Sen Piyer 
kilisesinin önünde bir yabancı 
gördüler mi, derhal sakız gibi 
yapışırlar, tutturabildiklerine bi
zim paramı:ıla en aşağı sekiz on 
lirasmı ahp adeta zorla kiliseyi 
gezdirirler. 

Almaoyada, Fraosada, lsviç· 
rede tercümanlar, bizim aldığımız 
paranın birkaç mislini alırlar. 
Arsızlıkları da caba. •. 

Türk tercümanlar seyyaha sa· 
dece sorarlar. 

- Tercüman istiyor musunuz? 
istemiyorsa, bir daha yanla· 

rına uğramazlar. Son istatistikler 
gösteriyor: Grup halinde fstan· 
bula gelen seyyahlar 1931 sene· 
sinde 1930 senesine nazaran 

bunların kapatılmasının müspet 
değil, bilakis menfi netice verıni• 

ye başladığını gösterdi. Unıuın· 
hanelerin kapatıldığı günden• 
beri memlekette yavaş yavaş, 
gizli evler, randevular türemiye 
başladı. Hele, Anadolu gençleri 
kendilerini bu gizli sefalethane'" 

fere kaptırıp türlü hastalıklara 
yakalanıyorlar. Halkın dili olan 
gazeteniz herhalde bu hususta 

nazarı dikkati celbedecektir. Beıı 
bir vatandaş bir fert sıfatile bu~ 
dan müteessirim. 
Ballkulr Hac' l•maU mnhalleaindcn Hacı 
Abdanahman ude Kflmll oğlu Mehmet 

Lokantalarda ÇiJek 
Çileğin ilk çıktığı ve okkası 

200 kuruş olduğu günler Io\rnn• 
tada porsiyonu 15 kuruştu. Bu• 
glln çileğin okkası 50 kuruşa ka• 
dar indi. Ayni porsiyon hala 15 
kuruşa veriliyor. Aradaki nisbet-
sizlik neden? Lokantalar bir mey
va veya sebze çıktığı zaman bit 

fiat koyuyorlar. Ondan sonra o me, 
va veya sebze ne kadar iptizale 
uğrasa, ne kadar bollaşsa bit 
türlü ucuzlatmıyorlar. Evi olmıyaD 
ve lokantalarda yemek yemek 
mecburiyetinde kalanlar, lokanta• 
cıoın her istediği fiati vermiyo 
mecbur mudurlar. 

NiHAT 

%30 azalmıştır. Buna inukabil 
münferit seyyahların adedinde 
,i, 20 derecesinde bir fazlalık 
ardır. 

Şimdiye kadar, muhtelif millet• 
lere mensup binlerce seyyaha 
rehberlik ettim. Hunlar içinde 
dikkat ettim: 

Fransızlar en ziyade EyUP 
sırtlanndan hoşlanıyorlar. 

Sebebi malum: Her Fransıı 
buraya cebine " Piyerloti " niıı 
bir kitabını koyup geliyor. Ve 
istiyor ki, İstanbul, bu Fransı
babriyelisinin hayalinde yaşattığı 
lstanbul olsun, Türklerin mezarhk 
aralarında yaşar iptidai mahliiklat 
olmadığım görünce adeta sukuttJ 
b yale uğrıyorlar. 

- Yazık!.. İstanbul, çok d~ 
ğişmiş... Bütün cazibesi kaybol"' 
muş... diye şiykayet eden edene• 

lngilizler ise, biliikis şcbriıı 
eski san'at eserlerine karşı alak• 
hissediyorlar. Topkapı Sarayı 
Müzesi lngiliz seyyahlarının ell 

çok beğendikle"i yerdir. A01e"' 
rikalılar, Kapalıçarşıda saatlere"' 
meşgul olurlar. 

Kehriba ağızlıklara, nargile ... 
)ere, telli pabuçlara, takılıp kB"' 

fırlar. Almanlar, gayet hesaplı ... 
dırlar. Çok şey öğrenmek, fak8 t 
hiçbir şey sarfetmcmek isterler! 

Bir otel garsonu sessizce 
yanımıza yaklaşarak şu habetİ 
verdi: 

- Şimdi acenteden telefoll 
ettiler. Vapur, Sarayburnun&I 

dönmüş! 
Muhatabım bunu duyuoctl 

hemen yerinden kalktı. Şapknsıtıl 
giymiye ancak vakit bularak ~~: 
pınm önünde bckliyen otornobı 
atladı .• 



OCUK SAYFASI 

1 - lhlaD, bliyüdüğlim-1 
de zengin olursam, sana 
f8yle güzel bir otomobil 
alırım. 

2 ~ Peki amma, hen Dllll 
otomobil bti:ronm blli:ror mu
sun? Kırmm tekerlekli, lriiyGk 
bir otomoblll 

- Kırıma tekerlekli olnıa
•• .. rt bn? 

•. 

3 - Evet kırmızı tek~r- , 
lekli olmazsa istemem. 

- işte sen o kadar aıı-
1.,.ınl 

Bu Haftaki1 Bilmecemiz 

~ae... Uftakl .......... .. .... , 

Salı - Yayq ya•at buraya 
oram. bk giba kulajmu çe
maymmnm llel'ioe atddım. 

kovalamaca oynadıktan 
a lyle bir indirdim ki, beni 
dalaa uatama&. 

Bekd kafesimize ekmek athjı l ~ 
an açlıktan aJOyordQJD. Oteki 

)'munlar ekmeğe ljle atıldı-
ki, clOtrua utandım. Ben ise 

~..w··yeli bir çocuk gibi hareket 
~~ Ekmeğe sokulduğum za
...._ ...... yer kalmamışta, bir 
~ 1S1rd m. O yanındakinin 
•pbğını zannederek ona aaldırdL 

un yerini kapbm ve rahat 
t keyfime' baktım: 

Bizim kafeste btlyilk ve çir
bir maymun YUch. Bir güo 
er birlepdr. • Bu maymu-
bfelimizde ne iti var?" de-
GenÇlerle hep birlikte ona 

ettik. O mukabeleye kal-

&l 

lfiJ 
~ ... ' 

hepimiz birer klfeye kaç• Bu reaimde IS ev görDyorsunuz. Bu evlerin herbirlni diğerinden 
Ben kafese brmancLm. Yu-

bir ipe aanldım. Büyük ayırmak lizım. Ressamımız, beı düz çizgi ile bu İfİD yapılabilece-
ğini llyltlyor. O halde kalemi elinize ahmz ve bet diz çizgi Çizerek 

un albma geldi. Halim fena bu evlerin hepsini biribirinden &Jlrımz. Sonra resmi kesip bilmece 
Bereket •enİll diğer bir 

0 11nda lm,iaiandaa mubaıririmize glnderiniz. 
de brtuldum. Yoba hapı ~• ~ceyi doğru halledenlerden 100 kifiye mahte&f hediyeler v .. 

ordum. naece1a1r. 
• • e11 biri bana bir ı=======.=-. ---=:;:=====---===~-...-=---

verdi. Fakat b•a ne yapa- Me!J'OQlarırı Dılınden: 
bilmiyordum. Bir taraf n!1 PORTAKAL içinde bana benzer bı-

•arcL. Ôb&r tarafına bakhm H. • lh . 
f81U'dım Bllt8a glln ra· Aslım ıntli.. tiyarım, 

oldum. Beni kızlar koyar rafa. 
1'rua lyle 10juk ki, bir Çok nvdiğim ilkelerdir 

ll!MmıYordum. Kemiklerim ~ lzmir, Girit, Yafa. 
e p;yor. 

Sudan Kim 
ahilir? 
tu, bir klee •eya derin
kap ahr, İÇİlle IU doldu

Ba myUD içine a§1zla 
IMll1~k· bir top atanmaz. 

tirecek çocuklar gelip 
tdir. Çocuklar birer birer 

' IUfaD içindeki topu ellerini 
~11111 ...... bızın ıkermıya 

Elin topa değmemesi 
Topa kim elini değdir

r~~--~-.d.,. çıkanrsa oyunu o 

Difinizde kımılday•n 
Mis kokulu bir etitn var. 
Suaayam urinleten 
Şıfali bir lezzetim var: 

Emin Recep 

PANCAR 
A.yı D1D garp ubiliacle 
Ak kumlaia dahp çalıtım. 
Ruslar beni toplacblar, 
Sonra bir nam ahp çıktım. 

Gökyüzüne yükselmişti-
Bana: • Var ol " diyen bir ıe1. 
Ekti beni tarluana 
Şekerllyim diye herkes. 

DOMATES 
Ben • Pero " nun o mlmbit top

raklarında doidum 
Ben aerdeyim, nerdedir timdi o 

gOzel yurdum. 
Ateftea kırmızıyım 

1 
ERİK 

Eakl Çin hududunda 
0 Ağabejimi& sensin!. derlu 
Çiçeklerim açar açmaz 
Kutlar terennlm ederler. 

Y qam geçkin. kalbbn tue, 
Var mı beaitll pbi afaç? 
Blilblllleri pek severim 
MUlilriye ,aa11a muhtac-
llıtiyar Şark pfrleri 
Galgemde fiil' okarlard1. 
Dallanmcla çekik rhll 
Kızlar ..ı.acak brardL 

EMiN RECEP 

Yurdumun yıldızıyım. 

Ak sakallı kitifler 
iri yan herifler 
Hiç bakmadan arkaya 
Alıp kaçırdı beni bir •bala 

ispanyaya 
Sonra buraclaa ~ nice OJk .. 

ler pzclim. 
O zamaoa kadar ben d&nya 

nedir bilmezdim.. 
Emin Recep 

4 - Vay köftehor vay 
bel Ona bedava otomobil 
veriyorum da naz ediyor bel 

Afrikada 
Doğmuş 
Olsaydınız 

Afrikada d*8111 oluyclmaa 
belki babannr ba maa boyla 
adama, aunu: da J8111nclald ka
dmlara bemiyecektl. Kim bllir 
siz de ne çirlda Wr feJ olacaktı

mz. fmaa 8D8llDI babasım Hftl' 

•mma, bayle bir babamz ve bey
le bir babanız olayda 1necek 
miydiniz? ŞlphelL 

Amerikada 
Doğmuş 

Olsagdını:z 

Amerikada doğm .. olayduuz. 
Belki de ba ktlçilk çocuk ıthl 

aİI de bir Iİnoma artisti olurdu
nuz. Bu çocuk alb yqındadır. 

lımi Jerry Tukerdir. Bir sinema 
artistiClir. Dehşetli para kaıamr. 

Bilmecemizi 
Doğru 
Halledenler 

19 mayıa 9.1'l tarihli ntbhamazdakl 
( kotan merkep) bulmacannı dotru 
halledenlerden hediye alacaklana 
lıJmlerinf afaftya yazıyol'tlL 

Bunlardan l.tanbulda bululUUI 
kariJerimidn puarte•İ, per .. mbe 
gilaleri lfleden sonra biuat idare
mize relerek hecltyelerinl almalara 
lizımdır. 

Yalmı lqrada bulunan karilerl
mizin hediyeleri po.ta ne •dreıleri
•• rCSnclerUir. 

Birer albüm alacaklar: 

İatanbul 44 OncO. mektep betinci aı
nıftan 886 lılell.bat, Rami 80 unoa 
nkmektep ikinci sınıftan 811 Stırare, 
tatanbul Kız Ortamek.tebi taleheaindea 
560 Muzaffer, latanbul Ali Ticaret 
mektebi talebesinden Fatma Suat, 
Aksaray 1ıluratpapda. 2 numarada 
Samiye, İstanbul Tatbikat mektebi 
flçUncl unıftan Muhsin Cemal, Anka· 
ra Kıs Oda.mektebi birinci amıftalı 
167 Perihaa, Beyoğlu 22 net mektep 
ikinci ıınıftan 230 Sueda, Ada-
na lisesi dokuzuncu ıbnıftan 18' 
Hüseyin Nuri, lstanblll 12 inci mektep 
betinci ıınıftan 318 l'ahriye Edip, 
Kayseri lamet Pasa mektedi talebesin
den 72 Turan, İstanbul Muallim mek
tebi talebesiuden •t Nazmi, Bursa 
Erkek liseai altıncı •ınıftan 734 Orhan, 
Ali, İstanbul Pertevnifal liseal birinci 
mnıftan 6! İbrahim, Ankara Sakarya 
mektebi 1'12 Şevki Bey ve Hanımlar. 

Kitap alacaklar : 

latanbul Kaz mektebi tatebelndea 
89 Nurtbmiıa llh&Dt ~ka Kız Orta· 
me.ıttebl talebesinden 213 Fethiye İffet, 
Ankara lamet Pap ntm ktebi betincl 
sınıftan 759 Selma, İstanbul Erkek 
Tatbikat mektebi talebesinden 108 
Fikret,. Samıun Şehir Telefon m .auır
larından Şadiye, 1.quj~ AVlllW 
Tevfik Bey oğlu Naci, Adana Cttmhu
riyet mektebi betinci sınıftan 856 
Cemal, Adana Suphipaşa. fabrikasında 

Nusret Ber vmtuile Sahire, lstanbul 
Birinci llkmektep OçOncO sınıftan 18 
Aliye, Zonguldak Di&dar sa4e &fa& 
Bey mahdumu Jlikmet, TaVf&llcd 
Bacı SeJlclla Nuri m&lıduau Nmm, 
ltefan Anbt Şeıuettin Beı yuıb&
neelnde Ali Bıu, .AııkW Dham lt.
buebat Murakıp Kuvflil Zllııt Bey 
'YMJtuile LOrban, Adı.na lstikW llt
mektebl ilftluctl amıftan 681 09W, 
Ankara lamet Pat& llkmektehl betlnel 
llDJftan 188 Rou, Oektıclar Muhtelit 
Ortamektebl birinci 11Dıftaa 111 Safa. 
Kocam...,. .. lllael ..._ .... 

..... ...... 318 ..... ••••• Potta lnatua 141 ... Md, Uua Met 
eel birlnel 8IDiftlll 101 OeWettln, 

1101'la 11 inci mektep talebellndea 
16 Jluaues lluatafa Bey ve Hanımlar. 

lrlNI' imla boJa kalemi alecakltt 
Guloamanpap Ortamettebl W...-. 

Dden 891 llehmet, BaycJarp.f& ıı.ı
t.peahıde birinci mektep Kadlrtl Kem• 
4u S.1 hanesinde Burhaa, latanW 
ltel7u mektebi Wehuindea ı.t S.
IOllt 1atuHl Met llwl fltlail _.. .... 1• ...... , Dlmıtplp 
Odamektelıl. talebealaclen 98 8. Sabri, 
Da'Yllt,..a Ortamektebl t&lehellııdea 
•· Kemal, PerteTDiJ&} lilell Wıiael 
llllıftan 888 llehm«tt, İltallb111 Erbk 
111111 blriaol mndtU 658 Bnalnft 
latuıbul Erkek Kulllm Tat'blbt 
mektebi dlrdtlnol 18'1 llellla, J,taalMd 
41 inci mektep lklael ıllllftP 418 la, 
Davutpap Ort&mektep lkiaal eıadtan 
89 lrfan, t.tanb111 .....,JDpalon kelleji 
4GrdUnofl llDlftall fi . · · Oktepe 
Yenlyol 19 numarada 8emlha Salp, 
latanbul 42 inci mektep talebc!inden 
108 Tacetıin, Bey ve Hanımlar. 

{Arkası var ) 

SON POSTA KULOBO 
S.. PG9ta 1Cul8blae asa olauk için 

ber hafta bu NJfada netredecettmıı 

kupoal•dn 4 taa• toplayıp ıeth'm•' 

• .,. fladeraı•ıc lhnndar. h luapoıı 4 
halta •Wdeth makbuldlr. 2· 6• Jla 



"Son Posta,, haftada iki defa sinema 

1ayıfası yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

en yeni 

hayatı ve 

sinema 

sinema 

hal erleri, artistlerin 

cereyanlarından 

alemindeki 

bahsedilir. 
••nal 

• 
SiNEMA 

r 
"Son Posta,, Holivutta husuıt muhabiri 

bulunan yegine Türk gazetesidir. Ho

livut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

gönderir Ye sinema ileminin lçyüzünü 

anlatır. 

~~====================~-========================================-=--=======================================--'-

Sahipsiz Toprak 
İki Rus Yıldızı Bir Mu

harebe Filimi Çevirdi 

Jüdit Vut Birinci Geldi Glorya Svanson 
Maruf Yıldız Nihayet Bir 

Stüdyoya Sahip Oldu 
Berlinde bulunan Rus sinema 

artistlerinden ikisi son zaman
larda mühim bir filim çevirmiştir. 
Bu filim, umumi harbin en kanlı 
ve ateşli safhalarını canlandırdı· 

· ğı için birçok dedikodulara ıe
bep olmuştur. Viktor Trivas ve 
A. Granovski ismindeki bu 
Rus yıldızları F ransaya da mil
racaat ederek yaptıkları fil~ 

min Paris sinemalarında gösteril
mesi için bUkfımetin muvafakati· 
ni istemişlerdir. Fakat Fransız 

hükumeti, halkan üzerinde fena 
tesir bırakacağı düşüncesile bu 
filmin güsterilmesine muvafakat 
etmek istememiştir. 

Fakat Fransız sinema sansllr 
idaresi tarafından yapılan uzun 
tetkik neticesinde filmin göste
rilmesine muvafakat edilmiştir. 

Luinin Ördekleri 
Meşhur komik Lui yeni bir 

filim çevirmiye başlamıştır. Fakat 
bu filim için dört tane ördek 
lAzım olmuş. Birkaç giin ara
nılmış, taramlmış ve Luinin 
istediği biçimde dört tane ördek 
yavrusu bulunmuştur. • 

Fakat ayni günde artistin 

Maruf yıldız Glorya Svanson'• 
un ötedenberi bir emeli vardı: 

Bir Stüdyoya malik olmak ve 
orada genç yıldızlara filim çe
virtmek. Size haber verelim ki; 
bu iki yıldız nihayet kendi başına 
bir Stüdyoya sahip olmuştur. 
Glorya bu Stndyoda ilk olarak 
( Tam muvaffakıyet ) isimli bir 
filim çevirtmek üzeredir. 

Maruf artiıt bu filmin bat 
rolllnü alacakbr. Glorya bundan 
sonra hiçbir kumpanyaya intisap 
etmiyecek, hayatının sonuna ka• 
dar kendi stlldyosunda çalışacak. 
yani film ticareti yapacaktır. Şu
nu da söyliyelim ki, Glorya Svan
son, artistler arasmda en fazla 
paraya malik olanıdır. BugUD 
Gloryanın senelik varidatı, koca 

bir orduyu besliyecek kadar çoktur. 

Sesli Raspolin 
Fransada çevrilmekte olan 

sesli ( Raspotin ) filmi bitmiştir. 
Birkaç güne kadar Paris sinema· 
larında gösterilmiye başlanacak• 
br. 

Sesli Filimm Tesirleri 
çok sevgili kedisi bu yavruları 
parçalaınıf ve mükemmel surette 
yemiştir. Bunun üzerine Lui tek
rar dört tane ördek yavrusu 
almış ve bunları (10) bin dolara 
•igorta ettirmiştir. 

Gerçi buralarda karpuz kabuğu henüz ıuya düşmedi. Fakat Amerikanın garp sahillerinde boydan 
boya uzanan plajlarda ıimdi binlerce genç loz ve erkek cıvıl cıvıl pllj ve deniz hayata yaşıyorlar. Bu 
arada stüdyoda işi olm1yan yıldızlar da bu plajların daimi miıafiridir. t3urada gördüğiinllz jlldit Vut ve 
Frans De yeni moda deniz kıyafetlerile albn renkli kumsallarda, btUlln bir kıt mevsiminin acaıım çıka· 
rıyorlar. Jüdit Vut bu sene deniz mevsiminin başlangıcında yapılan yüzme müsabakasında elli beı genç 
kız arasında birinciliği almıştır. 

Maruf Amerikalı rejis&r Brun, 
Parise gelmiştir. Mister BrunuD 
sözlerine bakılırsa sesli filim çık• 
bktan ıora Amerika ıinema 
meraklılarının adedi iki mitil 
art1111ştar. 

Lübnanlı Bir Yıldız 

t 

Geçenlerde güzel yıldız Brigit Helmin .. Atlantik " isminde yeni 
bir filim çevirdiğini yazmıştık. Bu filim Lübnan kıt' asınan güzel yay· 
lalar.oda geçen bir maceradan ibarettir. Burada gördüğünüz kadın, 
Lübna.1.1 bir yıldızdır. Sinema hayatma giren bu kadın Atlantik 
filminde mühim bir rol almış ve vazifesini mükemmel surette ifa 
etmiştir. Sinema mecmuaları, yeni doğan bu Lübnanlı yıldızdaq 

h"raretle bahsediyorlar. Tela Tchai ismindeki bu yıldız filimde Tamit 
Z ..,a r'1li.i ıi' tı;.n<>'l c:tnıe',L.,;.Jir. 

Bütün Dünyada 
61 Bin 
Sinema Var 

IktıaadJ buhran yalnız ban· 
kalara, ticarethanelere ve bUyUk 
mağazalara değil, ayni zamanda 
ainemalara da müthiş ıurette tesir 
etti. Buglln Amerikada ve Av· 
rupanın birçok yerlerinde ıinema 
ulonlan müşterisizlik ytızilnden 
kapılannı kapamaya mecbur 
kalıyorlar. O kadar ki, ıon bir 
sene zarfında yalnız Amerikada 
kapanan ıinema aalonlannın 
miktarı binden fazladır. 

Sinema iflerile uğraıan 
meraklı bir adam dünyada ne-
kadar ıinema salonu olduğunu 
tesbit için uzun milddet uğrat
mıı ve nihayet hakikate yakın 
bir rakam bulmuştur. Bu adama 
nazaran bugün bütUn dllnyada 
tamam 61,594 ıinema ıalonu 
vardır. Her ıinema 1alonuna 
haftada vasaU olarak d6rt yllz 
mllşteri gittiği kabul edilirse 
blltiln dGnyada bir haftalık sinema 
seyircilerinin adedi 24,637,600 
adedine baliğ olur. Müthiı bir 
hesap değil mi? 

Çekoslovak Filimlerl 
Nisteki Gomon stüdyosunda 

Çekoslovak lisanında iki filim 
çevrilmektedir. 

Sinema Grevı 
Viyana sinemalarının direk

, t&rleri vergilerin ağırlığını pro
testo etmek maksadile grev yap
mıya karar vermişlerdir. 

Fransada Ecnebi Filimleri 
Fransa Hiikümeti ecnebi 

filimleri• F ransaya ithalini tahdit 
etmiştir. 

Doroti Şan Veriyor 

Bu senenin eı üstünde tutulan, bütün nazlarma boyun eğil~ 
yıldızlarmdan biri de Doroti Jordandır. Glizel Doroti timdi ., ta il"' 
devresini geçirmektedir. Kalifomiyanın mavi denizinde kotra egle t 
celeri arasmda yaşıyan bu parlak yıldız timdi etrafına şan ve şabre 
saçmaktadır. Güzel Doroti hayatmdan çok memnundur. Kış rne; 
siminin geçip gitmesi onu biisbütün sevindirmiştir. Bu cici kıt. Y 

0 
mevsiminin nihayetlerine doğru uzun bir seyahate çıkacak, dünyakP\ 

k l · · k · D · · k tt'" · emle e birço yer ermı gezece tar. orotının en mera e ıgı 111 

Habeşistandır ve orasını da gezecektir. 



Haftada İki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ••. 

s p o 
1 

R 
Gaıetemiz şimden sonra perşembe Ye cumar• 

leal gGnlerl olmak üzere haftada Ud ıpor sayfa11 
netredecektlr. 

Pertembe günkü ıpor HyfHında dünya ıper 
hareketlerini, memleket spor hldiıelerlnl 
okuyacaksuuz. 
Cumarte1t sayfasında · Cuma filıakll aıaçlana 
tafıUltım bulacaksınız. 

Yarın ıH~ft?nın 
Muhım Spor 

l:Vluhtelif Müsaba- Hareketleri 
kalar Yapılacak 
Yarın yine zengin bir apor 

programı vardır. 

Futbol maçı olarak F enerbah
çe stadında · Fener bahçeliler iki 
hususi maç yapacaklar. Taksim 
atadyomunda da lstanbolspor ve 

Vefa takımları Şilt maçımn • fina• 
lini oynıyacakbr. Bu aene lik pm-

piyonluğu kazanan lstanbulapor 
ıilti de elde etmek için en gay
retli oyunlarından birini oyna
mak flzere hazırlanmıtbr. Buna 
mukabil aon zamanlar da genç 
elemanlarla kuvvetli bir teşekkOI 

kaline gelen Vefalılar da Şilt bi
rinciai olmak fırsatını kaçırma• 
mak lıtiyeceklerdir. 

Atletizm faaliyeti olarak Ro
ber Kolejin Bebekteki aahaıında 

Lo• Ancele• ollmplyadına ait intibalar 

mektebin senelik atletizm miisa
bakaları yapılacakbr. . ..-~·--· -·~ .. ·--.. ·~· 

Bizim iştirak Etmiyeceği- Gür~}ler 
- lıtanbulun en birinci atletle

rinin iştirak edecekleri bu mn-

1 B 1 Federasyon Yeni Bir miz Olimpiyat ar aş ıyor Tebliğ Neşretti 
aabakaların her ıene olduğu Ki
bi çok parlak cereyan edeceği 
muhakkaktır. 

DördilncO apor faaliyeti ola• 
rak yaran Sipahi Ocağındaki bini· 
cilik konkuraları vardır. 

1932 olimpiyadına iştirak et· 
mememize karar verildiği için 
.. Loı Ancelos,, müsabakalarının 

ıeyabat meraklılarını imrendire· 
cek malumatını rahat rahat yaza
biliyoruz. Amerikan müsabakala· 
nna gitmememiz hakkında 
kat'ı karar verilmeseydi, olim
piyat havadislerinin şaşaasile 
aeyahatçilerin gayretleri daha 
fazla artar korkusu bizi biraz 
ihtiyata davet ederdi. Fakat ar· 
bk buna lüzum kalmadı. Merkezi 
umumi de, binlerce liraya mal 
olacak bu seyahatten vazgeçil
mesine karar verildi. Şimdi uzak
tan uzağa başka milletlerin ha
zırlıklarını takip edebiliriz. 

Los - Ancclos Olimpiyadının 
cereyan edeceği muazzam stad
)'omun inşaatı tamamen ikmal 
edilmiştir. 

Göz kanıaştıracak kadar be
Jaz çinilerle yapılmış yüzme 
hawzund..ı Amerikayı temsil ede· 
cek kadın yüziicüler çoktan id-
nıanlara başlamışlardır. Diğer 

taraftan Los Ancelosa gide-
cek ecnebi şampiyonları isti
rahat zamanlarında eğlendirmek 
uzere sinema şeh ... i olan Holivut· 
tan Losancelosa gelecek sinema 
•rtistleri filim kumpanyalarından 
1Dezuniyet almışlardır. 

Amerikadan gelen haberlere 
aöre, bu seferki olimpiyat eğlen
ce ve zenginlik itibarile şimdiye 
kadar yapılanların kat kat fevlml· 
de olacaktır. 

lngiliz gazeteleri Los - Ance
los olimpiyadına gideceklerin 
Lin bir gece masallarındaki efsa
De'Vi geceleri yaşıyacaklannı 
Yazıyor. 

1932 olimpiyadının organizas
Yonlan bu şekilde hazırlanırken 
lttirak edecek milletlerin spor
culan da sahalarda yeni yeni 

'~korlar tesis etmektedirler. Son 
: de edilen mühim dereceleri 

uliaa ediyoruz : 
• Fransız yüzücüleri aon 

• 
1 

gilnlerde bUyük bir varlık gös
termiye başladılar. Mevsimin 
hululü münasebetile sık sık yüzme 

l 

müsabakaları yapılmaktadır. 
Bu meyanda 25 Mayıs çar

ıamba gUnti Pariste yapılan tec
rübe müsabakalarında Fransız 
ıampiyonu ( T aris ) bin metre 
dünya yüzme rekorunu 13 da
kikada kırmıştır. 

'f Amerikada Ohyo Darül· 
füraununun meşhur atletlerinden 
Jak Keller iştirak ettiği ıon 
yarışta 120 yarda manialı koşuyu 
14 saniye ile kazanmıştır. Rüzgarlı 
bir havada yapılan bu derecenin 
di1nya rekoru olarak muteber 
olamıyacağı kanaati çok kuvvet· 
lidir. 

.. Kaliforniyada mayısın 

24 üncü gunu cereyan eden bü· 
yük hazırlık müsabakalarında 
Amerikalı atletlerin elde ettikleri 
bazı dereceleri kaydediyoruz. 

440 yarda yani 402 metreyi 
(Estman) 46 5-10 da koımuttur. 

· Ayni koşucu geçenlerde ayni 
mesafeyi 46 4· 1 O ile dünya reko· 
ruııu kıra-aıştı. 220 yardayı ( Do
nald. B ) 20 5- IO da katetmiştir. 
Bu derece eğer tasdik edilecek 
olursa yeni dünya rekorudur. 

Karnera 
Mağlup 

Londra, 31 (A. A.) - lngiliz 
ağır siklet şampiyonu Larri Gain 
iri cUsseli İtalyan Primo Kar· 
nerayı 10 ravunlta ve sayı hesa
bile mağlup etmiştir. 

F enerbahçenin Daveti 
F enerbahçe Spor Klübü kAtibi 

umumiliğinden : 

27 mayıs 932 cuma gUnkU 
müessisan içtimaında ekseriyet 
hasıl olamadığından haziran 932 
tarihine müsadif cuma günü mü
essis azanın saat 10 da klilp 
merkezini teşrifleri rica olunur. 

Türkiye güreş federasyonun· 
dan tebliğ edilmiştir: 

Milli gUreı takımının teşkili 
için yapılmakta olan seçmelerin 
tamamen bitmemiş olması dola
yısile milli takım kadroıu olarak 
28 • Mayıs - 932 cumarteıi gün· 
kil ga%etelerle yapılan ilAnı F e
derasyonumuz tekzip etmek mec· 
buriyetinde kalmıştır. Federasyo
numuzu alakadar eden hususlar
da başka taraftan vaki olacak 
tebligahn resmi bir teblij' olarak 
değil haber mahiyetinde tellkki
ıi icap eder. 

Bisiklet Müsabakası 
Roma, 31 ( A.A ) - Melnl 

ltalya etrafında bisikletle devir 
miisabakasımn onuncu merhalesi 
olan 3 IO kilometrelik Roma • 
Florance yolunu 12 saat 55 da
kikada katederek birinciliği ka
zanmııbr. ikinci Guerra. GçllncD 
Bin dadır. 

Avrupada lngiliz Futbol
cülerinin Kredisi Düşüyor 

Teknik oyunlarlle • Parlelllerl hayran bırakan Vlyananın Admlra 
takımı Eranaızları yenerken 

lngiltere lik ve kupa maçlan vasat derecedeki bir muhtelitine; 
bittiği için İngiliz profesyonel ta· mağlup oldu. 
kamları her ıene olduğu gibi Fransaya gelen lngiltere kupa 
Avrupa turnelerine çıktılar. ıampiyonu Nevkastl takımı da Pa-

Almanyaya giden lngiltere risin bir muhtelitine 1·3 gibi bir 
ıampiyonu Everton takımı hiç te farkla yenildi. . 
parlak olmıyan neticeler aldı. Buna ~ukabıl Merkezi Av-
Hatti bir maçında da Almanların rupa ve bılhassa Avusturya ta-

Dnnya pmpiyonluğunu ftç ıe
nedir muhafaza eden Fransız 
tenisçisi Hanri Koıenin bir za· 
manlar en mühim rakibi olan 
Lakoıt hastahaneden çıkmıı ve 
yeniden teniae bqlamışbr. 

Lokoıt aaabi bir hastalığa 
tutularak bundan Oç 1ene evvel 
hastahaneye girmişti. Sôn sene 

hastalığını ıavvuşturan bu ge,1ç 
tenisçi eski sporuna avdet etmiş
tir. Maamafih bu aeneki dünya 
.. mpiyonluğu maçlarina iştirak 
edebilecek hale henGz gelmediği 
için ıimdilik daha hafif mGsa
bakalarla iktifa etmektedir. 1..1-
koatu yukarda gartlyonuouL 

Fransa Bisiklet Turu yakmda 
Başhyor 

Her sene Paristeki Oto gaze
tesi tarafından tertip edilen Bi
aiklet Fransa turunun 6 haziran
da baılaması mukarrerdir. Her 
milletten bu mühim mllaabakaya 
gireceklerin isimleri peyderpey 
kaydedilmektedir. Aşağıdaki re
limde milaabekacılann hazırlığını 
g6rüyorsunuz. 

kımlarımn seyahatlerde canlı 
oynamalan kendilerine karşı bes
lenen teveccühlerin artmasına 

aebep olmuştur. 
Halihazırda bütün Avrupa 

kllipleri esasen çok pahalıya 
malolan lngiliz takımları yerine 
Avusturya takımlarile temas et
miye karar vermişlerdir. 

Avrupa turnelerine çıkan ln
giliz takımlarımn fena klüplere 
karşı mağlubiyetlerinden sonra, 
önümüzdeki kanunuevvelde lngil· 
terede yapılacak İngiltere - A
vusturva milli maçı için Avus
turyal;ları tutanların adedi ço-
ğalmıstır. 



<SON POSTA) da Hanımteyze bütün 

gençlerin kalp ve aşk işlerinde en • mT dert 
ortağıdır. Ali en "ze, doı;tlarınıza ıt} edlğlniz 

atk dertlerinizi Ha nımtcyzeye yazını • Hanım· 
t ey~e ya her günkü sütunda Yeya huıua1 mck· 
lup!:l cevap nrir. Honımtcyzenla fikirleri, birçok 
gençleri b6yük mü küllerden kurtanyor. 

Dertlerinizi Hanımtegzege Yazınız 

Güzel 
Bir Kadının 

Kad nlara Tavsiyesi 
Meşhur 1talyan muganniyesi 

Mm. Lina Cavallieri iki giinden 
beri şehrimizde bulunmaktadır. 
Asrımızın en tanınmış opera san• 
atkarlanndan biri olan Mm. Ca· 
vallieri ayni :ramanda Avrupamn 
en güzel kadınlarından biri ol· 
makla da tanınmıştı. Yaşının ken· 
öisi de itiraf ettiği veçhile haylı 
ilerlemiş olmasına rağmen, ltal
yan san'atkirı bugün de çok gü· 
zel bir kadındır. Kendisi, bunu 
güzelliğini iyi muhafaza etmenin 
yolunu bilmiş olmasına atfetmek· 
tedir. 

Güzelliğini muhafaza etmek 
istiyen kadınlara tavsiyesi ıudur: 

1 

K AD 1 
(SON POTA) kadınlan ve g<nc; kızlm 

alılkadar eden mevzulara her şeyden faz.la 
ehemmiyet vermektedir. 

Şimden ıonra haftada bir defa Kadın say
famız olacak ve bu sayfada şunlar bulunacaktır 

Güzelllk meseleleri, son modııl:tr, çocuku· 
nuzu:ı terbiyesi, evinizin ırUı.elllfl, ev lı1erl, 
el işleri ,,.. saire ... 

Şapkalar Her 
Ev Kadını 

Neler Bilmelidir. 

Bu beyazll 
siyahlı ••pka 
meşhur Macar 
artisti Mariye 
Sembler tara· 
fmdan icat edil· 
mlştlr. Buruna 
kadar inen bir 
de peçesi var· 
dır. Fevkalade 
zarif ve ••ktır. 

Bu sütunda çıkan yazıları sak
layınız. Bir gün gelir sizi büyük 
mUşkülittan kurtarabilir: 

Yumurtayı 
Kırmadan Evv 1 

Yumurtayı kırmadan evvel bir 
dakika kadar kaynar suya atınız, 
aonra kırınız. Bu sayede yumur
tanın sanıı dağdmadan düşer. .. 

Beyaz Emayye 
Eşya 

Beyaz emayye eşya, içine 
biraz asitborik kanşhrılmıt aıcak 
su ile yıkanırsa sararma&. 

* Sütü Mu haf aza 
için 

Sıcaklarda sutn bozulmaktan 
muhafaza etmek çok güçtür. 
Fakat sfite biraz karbonat ka-

en sıcak havalarda 
ekşimesine mani 

- Güzellik birçok defa söy· 
lenildiği gibi telakkiye bağlı bir 
meseledir, dedi. Fakat muhak· 
kak olan cihet bir kadının güzel 
görünebilmesi için sıhhatli vo 
taze görünmesi lizımgeldiğidir. 

Gençlik bazan birçoli kusurları 
örtebilir. Fakat zamanla bu ku· 
Burlar meydana çıkar. Güzelliğin 
muhafazası berşeyden evvel tu· 
valet için kulJanıJan milstahzera· 
tm çok iyi olmasile kabildir. 

Faşist kadın 9apkası Viyanada Fa9ist cereyanının batında Lena Moil-

rıştmrsanız, 

bile sütün 
olursunuz. 

* 
Sonra hıfzıs:;ıbhaya azami 

derecede riayet etmek, yiyeceği 
tanzim etmek ve bir rejim dahi
linde gıda almak laz mdır, alınan 
gıda ile insanın çehresi bozula
bilir. Güzellik hıfzıssıhhasına bir 
kadın bilhas a otuz yaşını geç· 
tikten sonra çok dikkat etme· 
ildir. Bilhassa Tiırk kadınları bu
na 30 yaşından evvel başlama
hdırlar, çllnki burada kaldığım 
müddet zarfında dikkat ettim, 
genç kızlar çok çabuk inkişaf 
ediyorlar. Şimal memleketlerinde 
bir genç kız ancak 20-21 yaşına 
girdiği zaman tam manasile inki
taf ettiği halde burada 16- 17 
yaşında bir genç kız inkişaf 
etmektedir. 

Bundan da anlaşılır ki güzel
lik hıfzıssıhhası memlekete iklime 
ve tabii ırka göre değişir. 

Kadınlarda, mübalağali olma· 
mak ve san'atkarane bir ıurette 
yapılması şartile makyaja taraf
tarım. Makyaj lazımdır. Fakat 
acaip bir şekilde yüzünü, gözünll 
boyamak değil r .. 

Kadınlarda bugUnkn moda 
tenin esmer ve bronz olmasıdır. 
Bu da ekseriyetle yazın plajlar
da cildin güneşe arzedilmesi 
auretile temin ediliyor. Fakat 
cildin plljda yanmadan hususi 
mllstahzerlerle esmerl~ştirilmesi 
de kabildir. 

- Kadınların spor yapmasına 
taraftar mıaınız? 

- Spor tabii kadınlar için de 
iyidir. Fakat ifrata varmamak 
ve şirldetli ıporları intihap etnıe
mek şartile.. 

- Son seyahatinizde gezdi
jfoiz verler içinde en ziyade han
fİaİni b~ğendiniz? 

M<:dam Kavallieri bir an 
taıedciUt eder gibi oldu. 

Bu ıuale kat'iyetle cevap 
vermclc çok nıüşküldllr, dedi. 
MeaclA her ~ehrin, her mmtaka
nın k ndisine m hsus bir güzelliği 
var. . • •ela Kuau tarihi eserle
rile ç k alaka uyandırıcı. 

· ı.):.da gelince, iÜzelJikten 

lova isminde bir kadın vardır. Bu kadın hem doktor, hem avukattır. Faıiet Patates 
Soymak için 

kadınlar için bir ~apka modeli icat etmi9tir. Bu ıapka küçük bir be
redir, tepe inde puskulil vardır. Bizim eski fesler gibi. 

• nema Artistlerini 
Patatesi doğrudan doğuya 

bıçakla soymak hem uzun zaman 
ister, hem elinizi kirletir. Halbu
ki soymadan evvel patatesleri 
içine biraz soda atalmıı suda 
hafifçe kaynatırsanız gayet kolay· 
hkla soyabilirsiniz. ıs .. _nıyor 

Nanal Karoı, tebeaaUmU ve 
yUzUnUn ifadesi ile mefhurdur. 
Siz de llu k•d•r gUzel olabl
llrslnlz. 

Kızlarımızın en bnynk kahra
manian ıinema yıldıılandır. Sine
mada en ziyade dikkat ettikleri 
ıey, beğendikleri artistin tuvaleti, 
giyioiti, yürüyllşll fıllndır. Sine
madan eve dönllnce kendi ken
dinize neden benim yllzüm Kone
tana Benetin yftzft kadar ga
zel değil ? Neden gözlerim 
Jon Kravmuzun gözleri kadar 
sehhar görünmiyor, diye üzülilp 
durursunuz. 

Halbuki onları kıskaomıya 
lüzum yok. istersek biz de onla
ra beziyebiliriz. Onlarda gördü-

fazla bir cazibeye malik bir şe
hir.. Hatta zannettiğimden daha 
enteresan bulduğumu söyHyebili
rim. Müzeleri, camileri, hazinesi 
çok şayanı dikkat.. insan lsta -
bulu ancak teessüfle terkedebilir. 

YUcudOnOn gUzelllll 11• m•f
hur Kanatana Bene• 

tDmllz gtızelliji bis de temin 
edebiliriz. 

Geliniz artiıtlerde en çok 
k11kandığınız ,eyleri birer birer 
gözden geçirelim. 

Meseli diıleriniz gllzeldir, 
muntazamdır. Fakat Lupe Vele
zin dişleri gibi neden pırıl pml 

yanmıyor? Çnnki dişleri gftzel
leştirmenin sırrını bilmiyorsunuz. 

EvvelA muntazaman sakız çiğni
yeceksiniz. Sakız hem iyi bir 

idmandır, hem de dişleri .kuvvet· 
lendirir ve lenıizler. 

Sonra ıert yemek ditlere 

? • 
~ 

Domates Salçası 
Nasıl Yapılır ? 

Yemeklere ilAve edilen doma
teı salça11 için şu usullı takip 
ediniz. Domatesleri iyice yıkayıp 
kurutur, ıonra bıçakla kesip 
tencereye atınız, azıcık ta yat 
llive ediniz. Domatesler eriyin
ciye kadar pişiriniz. Sonra bir 
okka domatese 6 yumurta kınp 
tekrar kanştırınız. Piştikten sonra 
indirip tuz ve biber ilive ediniz. 
Et yemeklerinde salça olarak 
kullanınız. 

Makas 
• Biletmek için 

Z.yıtlamıya ba,ladıjınız za- Makas kesmiyecek kadar kGr 
man yUzUnUzUn pllraUkle,me- olduğu zaman bir şişenin boğa
alne meydan vermek 18teml- zını keser gibi şişeyi kesmiye 
yaraanız, clldlnlze maaaJ yap- çalışınız. Bu suretle makas bi
m•yı ihmal etmeyiniz. 

lenmiş olur. 
kuvvet verir. Hergtın dişlerinizi 
muntazaman yıkayınız. O vakit 
diılerinizin güzelliğine ıiz de 
hayran olacaksınız. 

Jon Kravfordun en güzel ta· 
rafı gözleridir. Bu kadının biiyDk 
parlak ve manalı gözleri vardır. 
Baylo 16zlero sahip olabil· 
mak lçio gözlerinizle meıgul 
olmanız lAzımdır. Meseli her 
sahab g6zlerinid asidborikli su 
ile yıkıyacaksınıı. HergUn on bq 
dakık• arka Ustn yabp dinlene
ceksiniz. Glh.lr.rinizin kenarlarına 
kremi' 111.aaj yapacaksınız. 

Konıtans Senettin glhel vil• 
cudU sizi çok defa kıskandır· 
mııtır. Bunu temin siı.iıı eliniz
dedir. idmanlara ehemmiyet ve
receksiniz. Gıdanıza itina ede
ceksiniz. Veuire vesaire. 

Fakat bir kadında en ıiyade 

Yumurta 
Nasıl Anlaşılır? 

Yumurtanın taze olup olma
dığını anlamak için ışığa tutunuz.. 
Eğer yalnız ortasında hafif bir 
gölge varsa tazedir. Gllge her 
tarafını kapıyorsa bayattır. 

kıskanacağmız şey yüı;üun ve 
gözlerinin manası olmalıdır. Yüztl 
manalı yapabilmek için efsine 
bakim olmak lizımdır. Çabk bir 
çehre hiçbir vakit muhabbet uyan
dırmaz. Endişe ve sıkınb insanı 
ihtiyarlabr. Sinirlenmek, asabi 
hareketler yapmak yüzünüzün 
gllzelliğini giderir. Onun için 
güzel görilnmek istiyen kadınlar 
kendilerine hakim olmağa, acı ve 
kederden uıak ya~amıya mecbur
durlar. 
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- Bu klibllı: aat n güzel 
defill mi ? •. 

- Amma saatin kaç olduğu
nu anlamak müşkül ! .. 

- Ehemmiyeti yolt, benim 
kol saatim var ... 

Kabahat Damatta 
M. B. enç bir dul hanımla 

evlendi.. Hanımın bir annesinden 
başka kimsesi yoktu. M. B. içgü
veysi girmişti .. 

ilk akşam yemeğe oturdular, 
sofraya büyük bir tabak geldi. 
Tabağın ortas nda kocaman bir 
et parçası etrafında da kızarmış 
patatesler vardı. M. Beyin kayin
validesi patateslerden aldı, hanım 
da annesini taklit etti .. 

M. B. etten bir parça almak 
istedi. Fakat yem damatlığın 
kendisine verdiği sıkılganlıkla 
o da elini uzatamadı.. Patatesler 
yenildi. Geriye kalan et olduğu 
gibi kalktı .. 

Ertesi gün, öğle yemeğinde, 
türlü vardı, türlünün ortasında 
yine kocaman bir parça et.. M. 
B. artık bu sefer eti de yiyecek
lerini tahmin etmişti. Fakat tah
mini boşa gitti. Ne kaynanası, 
ne de karısı ete dokunmadılar. 
Tabii M. B. de onları taklit 
etti. Akşam yemeğinde aynı şey 
tekrar edildi. Daha ertesi günü 
yine ayni.. Fakat M. B. bir şeye 
dikkat etmişti; et parçaları hiç 
değişmiyordu.. Hep o parçalardı. 
Üçüncü günü M. Beyin taham
mülü kalmadı. Kaymvalidcsine: 

- Valde, dedi, artık bu ko
caman et parçns m kediye ver
menin vakti geldi. Bu sıcak ha
vada her yemekte önümüze ge· 
len bu et zanııedersem kok
muştur •. 

Kaymvalide hiddetlendi, da
tnadına çıkıştı: 

-Oğlum, sen ne huysuz adam
ınışsml Eski damadım da ayni 
et parçasını her yemekte görürdü 
a.rnma, bir defa ağzını açıp ta bir 
Şey söylememişti. ---

) - Siz, dokun ... am, imd t, di
rnı hayfurırsımz ? .• 

bı ;- Ne münasebet. Gelenler 
dik:t bir arada görUrferso de .. 

Odu y 1 apar ar ... 

istidat 
Genç lıir rc"sam 

bir çay ziy:ıfcti 
'ereli, zi) .ıfctte Lü
yiik ınatf:ız.Llardan 

lıiriniıı s:ılıilıi do 
urdı. lk aııı mi
ı:1:ıfirlC"riııc ) :ıptı •ı 
W.b o rı gö tcrd i. 
ı 1 ılıi or-

du: 
nu re ımlcri 

kendiniz mi ) :ıpı
l or unuz?. 

E'< el!. 
Bunları sa-

tıılıili) or mu unuz? 

Tabii no.ka· 
dar tal>Jo ) nptıınsa 
hP.J> ini ntmıy:ı. 
mm :ıffak oldum. 

l:ı •aza ııahi bi 
re aıııııı kul~ıııa. 
C'gildi .. 

Azizim, ya.
mı gelip lıeni ınn. 

ğ:ızaında. guriin, 
iti yUk ek ınaaş1n. 

) anıma tezgl\h'far 
alayım.. Aııhyo-

rıı ın ki hiç bir tezgfih
tarırı atını:ya mu

' aff ak ola ınadıb'l 
şeyleri siz satalıi-

1 ~ l'Ok ·in iz. 

- Sana na diye var-ayım. Gırtlajına kadar borçlusun ••• 
Amma yaptın. Daha on para borç ödediğimi kimse gör

memiştir ı ... 

SiZİN YAZLIK ROBUNUZ 

Hanımm köpeği 
F. Boy Bü) ük 

adada bir kö~l,fiıı 

örıiinden geçiyor· 
du .. Giizol bir fino 
kopeği peşine ta 
kılılı, bir türlil :1\ • 
rılım}ordu. 

F. epe) cc gıt· 

tiktcu sonra. geril • 
döııdti, köpecin pc· 
tine takıldıgı koş· 

kıın önüno gelim•e 
kapı} ı ç:ıldı .. lknç 
bir hanım çıktı: 

H::ınım Ef. 
bu köpek sizin mi?. 

Ev ot! 
- Ben doıııin 

geçiyordum, pc>şım-. 

den geldi, kaylıo

lacak, geri döııfip 

getirdim. tekrar 
grılıncme i için ice
riye alsanız. 

Genç. Hanım te
oekkllr etti: 

- Bilirim, de
di, onun fona lıir 

huyu vardır her· 
gün buradan geçen 
eşeklerin peşin o 
ta.kılıp gider. 

ine cik mavi ipek, 
Sizin yazlık robunuz •. 

e güzel b nek benelı; 
Sizin yazlak robunu:: •• 

Etekleri çıkmış dize. 
Yatuşmı bakın size; 
Uygundur renginize, 
Sizin yazlık robunuz •• 

Vücudunuz bürünse, 
Bir parçacık görUn se, 
Ellerime sUrUnse 
Sizfn yazlık robunuz. 

- Biraz sabır-il ol. Bir gUn elbet senin de otomobilin olacak ! ... 
- Muhakkak, fakat cenaze otomobili olmasından korkuyorum. 

Ayr1hk 
Hanım terzinin 

:y aptıı;'l ropt.uı çok 

memnundu> ı;ık:u· 

kon: 

Duşunu yor 
KOçılk oğlııııı ı 

darıldım: 
Gctirdigiııı 

çikolata) ı serken 
ablanı hiç dıışlııı · 
nıİ) or un!. 

- Bu cllıisc) i 

~iyorlrnıı, dedi, hep 

sizi hatırlıy:ıcağıın, 
sizden lıN yı rdo 

sitayişle lıahscdo

Nasıl dıı~ıııı 

nıem baba, bcıı 

lıilirmcılon g~lcc ·k 

~~~~~~;:';~~~~8~~~~~~~~ olursa. no y.lparıııı 
...- diye o kadar ı:ok 

crğinı. 

Tcrıi bo) nuııu 

bOkt!ı: 

- Ne) o ) arar? 

Para ıııı verem ko

canız lla her yerde 

al<>yhiındo süyli) o-

cok. - Senin bir mahkOmlyetin var-mış 1 •• 
- KUçUk dar-acık bir mahkemede mahkOm olmuştum. efen

dim. Esasen o mahkemeyi de l~ğvettiler ... 

duşiinüyorum ki. 

iyilik Tarafı 
:_Baha, no O)

lcscın nafile; ben o 
kızı almam. Biltun 
ha) atımda bir dil· 
izle na ıl yaşı). 

ear.ıın .. 
Zarnr) ok ço· 

cugıım, iyilil, tara· 
f1111 da duşun; ) arın 
bir kııımz olur 
çabuk koc·l bulur 
auııuzl .• 

iiammefendl, bilseniz na
eıl kamaşıyor r •• 

Bana bakarken gözlerinız 
mi ? .. 

- Hayır. ekşi erik yedim de 
dlflerlm ı .. 

imza Atacak 
Kliçük Nevzat tembeldi, ders

lerine çalışmaz, daima haylazlık 
ederdi. Hocası bir ceza verdi: 
Bin beş yuHz defa "Ben eşerrim o il 

cümlesini yazacaldı. 

Nevzat eve gelince oturdu, 
saatlerce uğraştı "Ben eşeğim,, 
cümlesi tam bin beş yüz 
olmuştu. Babasına gösterdi. 

- Baba, dedi, hoca buna 
bir yazı cezası verdi. Yazdım, 
götüreceğim, belki benim yazdı

ğıma inanmaz, sen şunu imzala
san iyi olur. 

Babası: 
- Peki, dedi, bir defa da 

ben göreyim .• 

Nevzat üzerinde bin beş yüz 
tane "ben eşeğim,, cümlesi yazılı 
kAğıtları babasına verdi. 

Doğrusu Fena 
Azizim, sen NihatJa gö

rüşmemelisin. Hakkında birçok 
iftiralarda bulunuyor. Bütün söy
ledikleri yalan !.. 

- Haksızsın dostum, bunun 
için ben Nihada medyunu şük
ranım.. Hakkımda bildiği şeyleri 
doğru olarak söylese daha fena 
yal 

Kekeme Aşık 
Aşık kekeme idi. Sevgilisine 

ilanıaşk etti: 
- Ha ha ha hanım e c c e 

fe fe fendi; sizi bü bü bütün ka 
ka ka ka ka ka ka kal bi bi bi 
bi bimf e se se se seviyorum. 

Kadın aşıkının yüzüne baktı: 
- Bunu söylerken, dedi, kal

binizin pJrça parça olduğunu 
ben de hissediyorum ! 

- A feder-siniz Hammcfcr.dl .• 
Bir-az evvel kapıyı açıp sizi 
banyoda görünce ö-z:Ur dıle

meyi unutmuştum ... 



Adam! 
Sait aşa, Henüz İngiliz Sefiri Gelmeden Evvel Arabayla 
Evine Gönderildi. Abdülhamit Sefiri Nezaketle Kabul Etti 

Muharriri )#.. 

Her Hakkı Mahfuzdur 

-22-

Yine bu esnada Abdülhamit, 
Mabeyinci Ragıp Beyle karşı
karşıya bulunuyoı· ve ona soru
yordu: 

- Babıali ketebesinden Çer· 
kes ... Efendi hakkındaki tahki
kat bitti mi? 

Ragıp Bey mütehalikioe ce
Yap vredi: 

- Evet Efendimiz. ... Bey, 
Sarıyerden getirtildi. isticvap edil· 
di. Kendisi her nekadar Çerkes 
ise de, ne Fuat Paşa ile, ne de 
Mehmet Fazıl Paşa ile hiçbir 
münasebeti yok. Sait Paşa ile de 
tir defa bile temas etmemiş. Çünki, 
ne mevkii ve ne de vazifesi buna 
mü ait değilmiş. 

- Şahsen vaziyeti nasıl.. Bu 
gibi işlere bumunu sokabilecek 
bir adama benziyor mu? 

- Bilakis efendimiz.. Yaşlı 
ba~lı, kaba saba bir adam. Hatta 
''azifesi de kitabet değil, evrak 
kaleminde Adi bir mukayyitmiş. 
Doğru sözlü ve dindar bir adama 
benziyor. meselenin tavzihi zım
nında kendisine, Allah gösterme
sin, hal keyfiyeti hakkında mallı· 
matını orduğum zaman hüngür 
hUngür ağlamaya başladı. 

Abdülhamit, bu cevaptan mem• 
nun oldu. Sakalmı karıştırarak 

gezinmiye başladı. Sonra masa
nın üzerindeki kağıtları aldı. ls
ticva p varalrnsına bir daha bakb. 

- Demek ki Fuat paşa ile 
Sa t paşa arasında vasıtahk etti· 
ğine dair hiçbir delil yok •• 
Öyle mi? •• 

- Öyle görüniiyor, efendimiz. 
- Pekala.. Bu meseleden hiç 

kimseye bahsetmemesini sıkı sıkı 
tembih ediniz. Elli lira ihsan 
veril in.. Evine gitsin, dua etsin .. 

Ragıp Bey, yerle beraber 
temenna ~derek : 

- Ferman efendimizin .• 
Dedi ve geri geri çekilerek 

aUratle odayı terketti. 

* Abdülhamit, öğle yemegını 

henüz yemişti ki, İngiltere sefareti 
baştercümanmm geldiğini ve ga
)'et müstacel bir mesele hakkında 
sefir ( Lı>rt Dafrin ) in iki saat 
sonra huzura kabulünü rica etti· 
ğini Abdülhamide arzettiler. 

AbdUlhamit, bu ziyaretin 
Sait Paşa meselesile alaka
dar olduğunu derhal hissetti. 
fakat, hiç renk vermiyerek iki 
saat sonra sefiri kabul edeceğini 
söyledi. 

Saat, alaturka yediye geliyor· 
du. Sefirin gelmesine bir saat 
vardı. 

Abdülhamit, esvapçıbaşı ismet 
Beyi çağırdı. Cebinden çıkardığı 
anahtan vererek: 

- Git, Sait paşayı çıkar. 

Söyle, doğruca konağına gitsin. 
Sadaretten azline dair de refika
aına bile bir şey söylemesin. 

DedL 
bmet Bey, anahtarı aldı, gi-

1 

diyordu. Abdülhamit, derhal bir 
şey hatırladı: 

- Az kalsın, unutuyordum. 
Diye bağırdı. ismet Bey, dur· 

muş dinliyordu. Abdülhamit, sö
züne devam etti: 

- Paşanın arabası, akşam 
konağına gönderilmişti. Şimdi 
haber gönderip getirtmek güç 
olur. Bizim tepdil arabalarmdan 
birine binsin de gitsin. Bilirim, 
evhamlıdır, şimdi bizim arabaya da 
emniyet edip binemez. Siz ken· 
disine teminat veriniz. Uşağı 
Ahmet ağayı da yanına alsın. Lii
kin, yolda giderken perdeleri 
indirsin kimseye görünmesin. 

Diye tembih etti. 
Abdülhamit, bu emirleri ver• 

dikten sonra yanında Hacı Mah
mut Efendi olduğu halde derhal 
Çit Köşküne geçti. Biribirine geç
me üç odadan ortadaki odada 
pencerenin önüne bir koltuk 
çekerek oturdu. Pancurlnrm ara· 
sından, Sait Paşanın geçmesini 
bekliyordu. 

On dakika sonra, ismet Beyin 
refakatinde olduğu halde, Sait 
Paşa haremi hümayun kapısından 
çıktı. Büyük kapıya doğru gidi
yordu. Sait Paşa, o kadar bitap 
ve bitkindi ki, adeta ayakları 

sürükleniyordu. Tüfekçilerin da
iresi önünden geçerlerken elin· 
de çanta bulunan ırı yarı 
bir adam göründü. Boynunu bük· 
müş, mahzun bir halde bekliyor· 
du. Bu adam, Sait paşanın ( gi
diş ağası ) Ahmet ağa idi. Ak- ~ 
şamdanberi evde mevkuf bulu· 
nuyordu. 

Abdülhamit bu üç kişiyi, çam 
ve taflanların arkasında kaybo
luncıya kadar gözlerile takip 
etti ve sonra ayakta duran hacı 
Mahmut efendinin yüzüne bakıp 
omuzlarım kaldırarak: 

- Ne yapalım? .. Emniyetsiz· 
likten, emniyet doğar. 

Dedi. 
Tam bir saat sonra, İngiltere 

sefiri (Lort Dafrin) geldi. Abdül· 
hamit, sefiri gUler yUzlo kabul 
etti. Mümkün olduğu kadar ne
şeli görUnUyor ve arka arkaya 
bahisler açarak Adeta birşey sor
masına meydan vermek istemi· 
yordu. 

Mülakat, Uç çeyrek kadar 
silrdü. Sefir, bahsi açamadığı 
için, sinirleniyordu. Nihayet saati
ne bakh. Başka ziyaretleri oldu- 1 

· 

ğunu söyliyerek ayağa kalktı. 

Abdülhamit, yine kurnaz dav· 
randı; masanın üstünde duran 
cıgaraları göstererek: 

- Bu tUtünil nasıl buldunuz 
aziz Lordum. 

Diye sordu. Sefir, birdenbire 
şaşalıyarak, hiç düşünmiyo vakit 
bulmadan cevap verdi. 

- Nefis.. Çok nefis .. 
Abdülhamit, gülerek muka· 

bele etti: 
- Evet.. Hakikaten nefis .. 

Bu tütünü bana yeni getirdiler. 
Biraz cıgara yaptırdım. Bir mik
tarını da size göndermeyi düşü
nüyordum. Zannederim makbule 
geçecektir. 

Sefir, eğildi: 
- TeşekkUr ederim haşmet· 

meap.. Beni bu suretle hatırla· 
manız, cedden mucibi şereftir. 

Dedi. Ve artık.. bu fırsatı da 
kaçırmak istemiycrk, sözüne de
vam etti: 

- Müsaade buyurulursa haş· 
metmeap; bir istirhamda buluna· 
cağım. 

Abdülhamit durdu, hissiyatını 
tamamen kctmederek sefiri din
liyordu. sefir: 

- Sait Pş. hakkında bazı 
istirhamlarda bulunacaktım. 

Dedi. Esasen Abdülhamit te 
bunu bekliyordu. Beşuş vaziye
tini hiç bozmadan, büyük bir te
cahülle sordu : 

[ Ark. sı var J 

Liman Şirket nın 
peratifi Dün 

oo
çı dı 

Liman Şirketi Memurin Koo· 
peratifinin, Sirkecide halk için 
tesis ettiği satış mağasının açıl
ma resmi dün, saat ikide yapıl
mıştır. Mahdut mes'uliyetli olan 
Liman Şirketinin Kooperatifinde, 
her nevi yiyecek şeyler bulun· 
maktadır. 

Fiatler piyasaya nazaran bazı 
maddelerde yüzde on, bazı mad
delerde de vüzde elli kadar 
noksandır. 

Mesela hariçte on dört liraya 
kadar satılan Avrupa jambonları 
7, on sekiz liraya satılan siyah 
havyar 13 liraya satılmaktadır. 

Mağazadaki eşyalardan ba· 
zılarının fiatleri şudur : Beyaz 
peynir :J5, yüz otuzluk ka· 
şar, 90; 90 lak rakılar 87, 
Riyo kahvesi 150, lüks pirinç 
38, Anamor pirinci 30, Bombay 
43, en iyi patates 10, seçme 
soğan 15, Adana balık yumurtası 
600, tarama havyar 2'20 kuruştur. 

Mağazanın merbut olduğu 
Liman Kooparatifine gelince: ko· 
operatif bir istihlak kooperatifi-

dir. Kooparatife ancak Liman Şirke
tinde memur olanlar girebilmektedir. 

Şirketın (250) kadar memuru 
birer liralık hisse senetlerinden 
asgari on hisse ile tamamen koo
peratife hissedar olmuşlardır. Ko
operatifin sermayesi mahduttur. 
Her memur hissesini mahdut 
bir nisbelte arttırabilir. 

Kooperatif halk için de iyi 
bir esas kabul etmiştir. Hariçten 
olup ta mağazadan alış veriş eden 
kimselere birer karne verilecek, 
sene nihayetinde, kar tevzii zama
nında, yaptıldarı alış veriş nisbeti
ne göre, müşterilere de bir mıktar 
kar ayrılacaktır. 

Küşat resminde Şirket Mü
dürü Hamdi, Belediye namına 
Hamit, Fırka namına Gevdf't Ke-

rim Beyler bir nutuk irat etmi~I ~rdi"". 
Seyrisefain Kooperatif ı 
Yakında Seyrisefain idaresi 

de memurları için bu şekilde bir 
kooperatif tesis edecektir. 

Erenköy Sanatoryomu Açılıyor 
Verem Mücadele cemiyetinin, 

• 
iş Kanun 
Hazır ık 'arı 

• 

nun Son 
apılırken •. 

Eskiden Kalma, Elde Mevcut Eser· 
Unutmıyalım lerden İstifade Etmeyi 

-4- Yazan ı .Alımel 

Amala Lavuvarda kUmUr boşaltıhrken 

Yoni 1ı kanununun moriyet lllCV

kiine girmek için son hazırlıklıı.rı 
yapılıyor.Bu münasebetle Zongul
dak muhabirimiz Ahmet Boy, 
kömür bazvamızda oskidon tat
bik cdilmit ve iyi neticeler ahn
mıı bir nizamnamenin bazı esas
larını bize göndermittir. Alik:L
darl:ın tenvir eder ümidile noı
rine devam ediyoruz: 

Zonguldak ( Hususi ) - Bu 
asırdido nizamnamenin en 
mühim ve başlıc" hususiyct-
Jerind en biri " tertip ve istih-
dam nizamı " ismini taşıyan be
şinci fasıldır. Bu faslın ihtiva 
ettiği maddeler amele hukukuna 
ait ahkamı şamil bulunmaktadır. 
" Tertip ve istihdam nizamı ,, nın 
ilk maddesi şudur: 

" - Madeni mezkur ocakla
rında islihdami lazımgelen sunufu 
ameleden, ( Kazmaciyan ) ve 
( Küfeciyan ) ve ( Kiraciyan -
Katırcı ) Ereğli sancağı dahilin· 
de kain on dört kura aha
lisine munhasır olup kurayı 
mezkiirenin nüfusu cedidelerinde 
on Uç yaşından elli yaşına değin 
müracaatle atiyüzzikir usule tev
fikan celbolunacaktır.,, 

beyan olunan sunufu selise ame
leden gilruhu kazmaciyanın ma· 
den ocaklarında çalışmaları mec
buriyet tahtında olmayarak mn-
cerrct kendilerinin ol ocak 
sahibi tarafından hüsnü ' rızalan 
tahsilile olduğundan her kazma· 
cının liyakatine ve işine göre 
ücreti layika itasile istihdam olu
nacaklardır. " 

Zonguldak amele kanununun 
amele gilndeliklerine teallnk eden 
maddesi aynen şudur: 

" Madde 1 1 - Maden ocak· 
larında çalışan amelenin haddi 
asgari ücreti, ocak Amil veya 
mültezimlerile amele birliği ve 
1ktısat Vekaleti tarafından mün
tehap üç zat marifetile tayin 
olunur.,, 

Vazı kanunun amele lehioo 
en güzel usul olarak tesbit etti· 
ği bu şekil maatteessüf son se· 
nelerde tatbik edilmemektedir. 
Amele gündelikleri, bilhassa bazı 
ecnebi şirketlerin, kömür sabıı 
ve maliyet fiatile makusen mil· 
tenasip bir surette ve mütema
diyen düşürülmektedir. 

Bugün, amele ücretlerinin tayin 
ve tespiti için kanunun tarif et· 

Bu maddeden sarahatle anla
şıldığı gibi, Dilaver Paşa, maden 
işçiliğini yalnız Ereğli köyleri 
halkına inhisar ettirmekte, daha 
doğrusu kömürü keşfeden uzun 
Mehmedin hemşerilerine maden· 
lerde çalışmak için bir hakkı 
rüçhan vermektedir. 

1 
tiği bir komisyon mevcut değil· 
dir. Ocaklarda çalışan maden 
amdesinin bir günlük yorucu ve 
yıpratıcı sayine mukabil ücretin 

Diğer taraftan da madenler· 
de çalışabilecek amelenin yaşla
rını asgari on üç, azami elli ola· 
rak tesbit etmektedir. 337 sene
sinde yapılan "Zonguldak amele 
kanunu,, nun sin bahsine temas 
eden maddesi aynen şudur: 

" - Maden işlerinde amele· 
nin cebren istihdamı ve angarya 
suretile herhangi bir işe sevki 
ve maden ocakları dahilinde on 
sekiz yaşından dun olanların İs· 
tihdamı memnudur. 

Görülüyor ki, e1yevm mer'i 
olan kanunda Dilaver Paşanın 
ocakta çalışabilmek için on üç 
diye kabul ettiği asgari yaş çok 
yerinde ve haklı olarak on se· 
kizde tahdit edilmiş fakat, ma
den kuyularında çalışabilmek için 
azami yaşa bir hudut çizilme
miştir. 

Müteakip maddeler, nizamna· 
menin yapıldığı tarihe kadar 
Havzada angaryacilığın ve ceb
ren amele istihdamı şekillerinin 
hüküm sürmekte olduğuna çok 
canlı ve manidar birer vesikadır! 

" - Yirmi birinci maddede 

halk için el verişli şartlarla Eren
köyünde tesis ettiği sanatoryo· 
mun küşat resmi bu cuma saat 
on beşte yapılacaktır. 

nasıl ve ne şekilde verildiği me
selesi, başka bir yazıma sakladı
ğım, facialarla dolu başhbaşına 
elim bir mevzudur. 

Otomobil 
Yarışı 

Türkiye Turing ve otomobil 
kulübü ile Milliyet gazetesi tara· 
fmdan müştereken tertip edilen 
otomobil yarışı 17 haziran cuma 
günü yapılacaktır. Y anş lstinyo 
köprüsünün Maslak tarafından 
başhyacak ve Zincirlikuyu önün
de bitecektir. 

Yarışa, amatörlerin busust 
otomobilleri ve taksiler iştirak 
edecektir. Yanı gUnil sahada sa· 
at 9 dan itibaren seyrüsefer tatil 
edilecektir. Yaraş yolunda te
lefon tesisatı yapılacaktır. 

ı • Bugiin matineden itibaren 
i • 

M A j 1 K sinemasında 
senenin en kudretli şaheseri 

6 No.lı Ocak Arkadaşları 
Frnsıxca, Almanca aöxlü. 

ilaveten: Hanım Sinema Yıldızı 
Olm ak istiyor. 

Marguerite Moreno tarafından 

.. ___ Fraoauca aö11ltl. ----



- 1. Haziran SON POSTA 

Lindbergin Çocuğuna Ait Rezaletli Mesele 

Milyoner Gemi Mücehhizi Kürtisin 
Kaçakçılara Vakit Kazandırmak 
Maksadile Oyun Oynadığı Anlaşıldı 

Nevyorktan yazı· 
lıyor: Lindbergin 
çocuğu etrafında 

dünen dolaplar, 
ıönden güne daha 
müheyyiç bir ma· 
biyette ortaya çık· 
-.kta devam edi• 
yor. 

Bu hadisede en 
IDlihim roltl oyna
Jan Kftrtis isminde 
hir milyonerdi. Bu 
nülyoner çocufun 
616 olarak bulun· 
•Ulnı müteakip '°" mllhim itiraf· 
.... da balunmuftur. 
Bu itiraflar inu
... havsalasına •ıi· 
IDlyacak kadar mft
laeyyiçtir. 

Bu itirafata gö
re hiklyenin iç· 

Klrtlsfn lraadırdıfa ft 81slerln I harflyeıa tekrar ettirerek efklrı 
-u•f1eJI aldatan muum t•rlkl dlrmil rahip Dobeon 

rasetecllerle lfÖrDtüyor. 

Jlall f6yle cereyan etmiftir. 
Çocuğu kurtarmak &zere Uud· 

Lerre m8raccat edenler aruında 
kllrtia ismind• bir milyoner var
cLr. Bu adam bilvaııta Lindbergle 
temua gelmiş ve takilerle temaıta 
bulunduğunu, çocu;u kurtarmıya 
muktedir oldupnu, yalnız itin 
ıizli tutulması lhamaeldi;ini a6y· 
lemiftir. OmitaizUk içinde her 
•asalaya baı vuran Lindberg bu 
milyonerin de sözlerine inanmış 
•• onunla birlikte çahşmıya mu
•afakat etmiıtir. Bunun üzerine 
kllrtia çocuğun denizde bir ge
tnide bulunduğunu haber vermİf 
Ye eıkıya murabhaslarile konuı
mak ftzere onu yatına davet et
ınittir: 

Lindberg bir gece ansızm 
•Yini terkederek yata gitmiş, 
orada guya gizlice eşkıya mu
rahhaslarile temasa gelerek pa
larbğa girişmiştir. Nihayet 50 
bin dolar verilmesi takarrür et
lbİştir. 

Fakat çocuk teslim edilme
lbİf. Kürtis çocuğun bulunduğu 
reminin nerede bulunduğunu 
aaylemiş, ve bütün A merikan 
kaçakçı takibine memur gemiler, 
bu esrarengiz gemiyi aramıya 
koyulmuştur. 

Şimdi K iirtis bütiin bildikle
rini inkar etmekte ve Lindbergi 
•ldathğını itiraf etmektedir. 

Kendisine bu çirkin komed
Jıyı niçin oynadığı sorulduğu 
laınan gazetecilik yapmak iste
difnıi, maccrasmı gazetelere ve 

Gül 
Yapraklarınırı 
cazip ve göz 
kamaştırıcı . . 

rengını 

ıinemalara satarak, servet yap
mak niyetinde olduğunu söyle
miftir. Filhakika gazete ve aioe
malardan da bu yolda teklifler 
almlfbr. 

Fakat mesele bu safhaya gi
rince ortaya yepyeni ve akıJlara 

RADYO== 
2 Haziran Perşembe 

latanbul -(1200 metre) 18 Gramo
fon, 19,5 Bedayi mus iki'heyeti, tarafrn· 
dan alaturka konser, 20,.; Selim Sırra 
Bey tarafından k onfe ra.ns, ~1 stildyo 
h Ayeti t a r:ı fından Bt>lkıs Haııım ııı i~ti
rakile a laturka. k o rı ~e r, 22 orkustra~ ı. 

Bükret ( B!}! metro ) ~o Se ıı-
roıı i ~o, t.) konfora ıı ::ı, ::?l ko ıı sl' r. 

Relgrad - J:?ll ıııc·tro :?O ~! illi bil
brilcr , 20,5 konser, 21 doktorun tavsi
yeleri, 21 ,33 koıısN. 

Roma - ( 4 J1 metre ) 21 Ha.her v e 
gramofon, 21 '43 lrn ııı :rn koıısori , 22,4.) 
koııı odi, 23,3 ko ııı;w r . 

Prat (4~ ııı ıı trıı) 2o .Mill i şarkı-
la r, 20.::?0 He' il, 21 llayd{'n konseri , 
21 ,5 halt- konst>ri. 

Viyana :-ıt 1 lllf'l ro) :!0.10 Caz-
lı :ııı t, .:! 1. 411 ııı 11". ı lı:ı lı c, ::!::?, ili opera 
pare; a l :ı rı. :!!\,:i al, ıı .1111 k oı ı"f'ri. 

Pt>şte - ( ;-,;; ı ıııc•trc :'?O l ııgiliz c:o 

d e rs, 20 .. i lı rır<' .\l ıı·:ı ri t :ırn ııılhıı sa

loıı or f,no;;tr.ı"'ı. 

Var şova 1 H t ıı ·tn· ) 20, 13 

K:ırnko' iden ıı :d, i l, .:!t,10 lı:ılıf konse r, 
2 J';J:; cl .tıı<ı. 

Berlin - ( rn-:-. rııetro ) 2o 8İ.)U Sİ 
lı:ılınl t• r, .:! t. . ı )lıı·iki ınrkt ehi ııdcu na
ki l, :?:.?, ili 1 1.ııııloııq.:tla n ııaki l. 

3 Haziran Cuma 
lstanbul 1.:!U 1 lllf'l rtı 1:-. graınn-

fo ıı, w. :-ı alatu rka lrn ııscr, 20,:-ı t,rra
ııı ofoıı i le opera pnn::ıl :ı rı. 21 .ılaturka 

[, oıı ıwr. 22 ork t"• tra. 

Bükreş - ı a~ı ı nıetre ) 20 Keman 
koP-.t' r İ. ~ ı) , ; Kor:ı ht>\"t'ti tarafından 

diııı ınıı l'iki. ::!t ko ıı ftır:uı!'I 21 , 15 konser 
Belant ı 4:.?H metre ) 1!) Çek 

li ... ı ıu, 2 ı ,:-ı ınıl l ı ı::ır:.. ıl :ı r. :.:2 .. "ı k n ıısn. 
:! .:! . ·, p:> :ı ıı o \" ı• k ı ·ııı.ıı ı . 

Roma 1 l 1 ı ıwt ru J ~ 1,;;11 1?r:ı 111 o-
loıı. :!l.~ ."ı k cı ıı,.. .. r , 

hayret verecek hakikatler 
mıştır. 

Şimdi az çok tebellür 
hakikat ıudur: 

çık-

eden 

Kllrtiı çocuğu kaçıranlarla bir
likte kare ket eden bir şerirdir. 
Lindbergi ve zabıtayı 1aş1rtmak 

için, onlara bu oyunu bilerek oy· 
namıthr. Bu suretle hem zabıtayı 
ıakilerin izi üıerinden uzaklaş-

brmıf, hem de kaçakçıhğa daha 
Ylsi mikyasta devam imkin·na 
temin etmittir. 

Filhakika kaçakçılan takibe 
memur biikümet gemileri Kürti-
.m ghterdiği istikamette meçhul 
femİyi ararken, bot kalan diğer 
uhillerde kaçakçılar Amerikaya 
bol bol içki sokmıya muvaffak 
olmuflar, milyonlar kazanmışlar
dır. Nitekim bugün Amerikada 
kaçak içki fiatleri eskisine nis· 
betle yüzde elli dütmüıtür. 

Bu hakikat anJaşaldıktan sonra 
Amerikada husule gelen nefret 
ye istikrah son haddini bulmuı· 
tur. 

Zabıta Kürtısin itirafatmı ay
aen gazetelerde neşretmiştir. 

Dünya bu kadar feci bir kaçakçı 
oyununa ıahit olmaanıftır. 

r Resminizi Bize Gönderiniz, 

.. * 
Size Tabiatinizi Söyliyelim. ..... _________ _J 

5 Rauf Bey: Çahşkandır, 
küme gelemez, 
hazan inatçı ve 
serkeş olur. 
Çahuk parlar, 
gU.·e ndi rild iği 
zaman tavır 

Vf hareketleri, 
ni ~ö:dcri kırı c ı-

dır. Boğazını 

ve ıııt•ııfaaıJerİ· 

se\ er. Kendi· 

tahak-

sine kı)nıet ve ehemmiyet veril
meı:; ini ister. 

Fotofra/ Tahlil Kuponuna 

15 inci Sayfamızda bulacaksın z. 

.a::::=======:::==================·=-
...... Dr. Ali Esat 

Gülhane doğum ve kadın 
bastalıklan muallimi 

Haatalanaa cumadan maada bergü" 

2 den 6 ya kadar Caialoilunda Yere· 

batan c:addu!nde Orhan Bey apartı
manı No. 3 te kabul •• tedavi ede•. 

Telefon: 23294 ~·-•I 

Dr. A. Emanuelidis 
Zührevi hutalaklar muayenehanesi 

Sirkeci ı Trabzon oteli yananda. 

----------- ... -·- .. -Sinıon Krerui pudra11 
•e ••bununu muntazaman 
lati•alile temin edebili ~•i
alz iri bu suretle cildin te
lllizlenmeaini yumutatmaaı 
•e beslenmesi wibi,üç mak
aadın husulüne yardım eder. 

Prat \ ı sı-: ıın'tre ' ~0. lj koıı ft ... 
r:ı ıı .... :ıj. ııı:ıı lı.ı • ı rl ı•ri . 21 g-r:uııofoıı ı 
2.! ork t• :- t r: ı . :!:l. :!11 opt•rı• t pa n·:ıl:ırı . 

KiraHk oteı ..._ __ , 
ve .,. 

Satılık Otel Esvası 

CRiME 
llMON 

(KREM SIMON) 

Viyana :-1 17 ıııı·tı ü .!ıl, ı :-ı lla1k 
prk ı l:ı r ı. 2ı. : :ıı sı'ıı fıırıi. ::?::, ıo hir ga· 
ziııud:ı ıı ıı:ı l, il. 

Peşle 1 .:l;'ı'l ıı ı<•tre ı 2 1 k ii ı' iik 

!fark ı l:ır, ::o, ı:-ı ı ııı ı ... ı lı:ılıe. ~ l. 10 ı ııuıı i

ki 111 1-tı•lıiııılı•ıı ıı.ıki l. 

Varşova 1 111 ıırnlrP :.? l;J,; ıırn-

ıııo oıı . :. 1 ıııı .ıhaho 2 1.1.) senfoni 

2:: .. 'lO cl.ı ııs lıoı ' .ıl.ırı. 

Beri in- ( 1 n:::-ı IDl'frP. ) :? I ~ tııt ~art t :rn 

ıı:ı kl ım lı:ılk ı,oıısori. :!t,1;; Vağııorin 

Bistaıı op.,rası. 

·~ 
Tophanede, tramvay duratı 

bit :şiğinde, Boğazkesen cadde
inde 6-8 No. lı Anadolu merkez 
o leli ve kahvehanesi kir11 hktır. 
İçindekiyeni eşya da aahlacalı.tı •• 

müsteciri Osman B. müracaat 

Dr. A. KUT.EL 
Cilt •• ıiihrevi ha••!iliklar teda-

vihanesi KarakGı Uörekç. fıranı 
•arasında M 
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109 Yazan : * lf 
Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Abdülmalik te, ismi tefrika
mızda mtikerreren zikredilmiş 

elan f smail gibi Harunürreşidin 
amcalanndan idi. 

Bizim İbniilmalik diye kaydet
tiğimız oğlu ibrahimi, Abbasiler 
saltanahna yükselmiş görmek is
terdi. Bu emelini tahakkuk ettir
mek için her tedbire baş vuru· 
yordu, her türlü teşebbüslere gi
riyordu. Halife bu ibtirasmdan 
dolayı ona yüz vermezdi, hatta 
göriişmezdi. 

İşle bu ihtiyar Haşimi, Zübey
denin mektubunu alanca gülüm
sedi: 

- Anlachm, dedi, gelinimiz, 
oğlumuzdan hoşlanıyor. Caferi de 
ikaz etmit olacak. Bi~ de istifade 
e . elim. 

Bir pttns için, vezir konaj'ma 
gitmek hilyli ağır bir tenezzü)dü. 
Ukin Cafer, Halife kuvvetinde 

bir vezirdi. Ayni zam•nda bu zi
yaretin yapılmasını Z6be1de em
rediyordu. ilkin mütereddit olan 
Abdülmalik, ihtirasunn da fevera-

ni!e, bu noktayı d&fOndü, tered
dütten kurtuldu, vezir sarayına 

gitti. 
Halife, müshil aldığı ıçın 

perhiz ediyordu, Caferi de mezun 
bırakmıfb. Genç adam, 1ı~e 
yaı ıs1Ddan sonra kansile birle
ıecekti. O vakte kadar e;Jen• 
meyi muvafık görmıiştü, yanına 

kimsenin sokulmamasmı emrede
rek eğlenceye de başlamıfh. 
işte bu &1rada AbdnlmaJik sara,ta 
geldi, uşaklar tarafından karşı· 
landı, Veziri görmek istediğini 
söyleyince de şu cevabı aldı : 

- Vezir halvettedir 1 
Abdülmalik dudaklarını 111rd1. 

Halifenin amcası olmasına rağ\Jlen 
vezir konağında ideta istiskal 
ediliyordu. Likin itidalini boz· 
madı ve yalan söyledi: 

- Benim geleceğimden ha
beri vardır, yamna girebilirim. 

Uıaklar, pa ensin yalan söyli· 
yeceg1Dı tahmin edemedikleri 
için önüne düştüler, Caferin ya· 
nına götürdüler. Vezir, laubali 
ve biraz da uryan görünen me-c
lise, hanedana mensup mühim 
bir tabsiyetin girdiğini görünce 
sapsan oldu. Gerçi bu misafirin 
oğlunu halifeye damat etmek 
için Abbaseye söz vermişti , fakat 
onun sellemehüsselam oraya gel
mesını yakışıksız bulmuştu. O 
meclisin yabancılar tarafmdan 
göriildüğünil istemiyordu. Bahusus 
Abdülmalik, şarap diifmanı ve 
şarap içenlerin de geveze bir 
aleydarı idi. 

ihtiyar Prens, ziyaretinin hoş
nutsuzluk tevlit ettiğini anladı, 
ırkına mahsus duygu dönekliğini 
gösterdi: 

Ademi iktidar ve Zifı umumıye 
K:ır~ı .\lıııaıı Profoııör iı 

ı 
-Evvela selim ya vezirf 

-dedi- sonra SeyabülmOnac!eme (J) 
Cafer, bu nıüdaheneli sami
miyetten memnun kaldı. Çünki 
saltanat erkanından olan o zat 
bu sözlerile kendini vezirin ne• 
di mleri arasana indirmiş oluyor
du. işte bu suretle bqlıyan mG
sahabe, çarçabuk ilerledi. Abdlil
malik, dalkavuklukta açılarak 
işrete iştirak etti, prap içti, me
ze yedi. Diışmanlık göstercliti 
şeyi bizzat terviç ederken bafa
r1yordu: 

Allaha kasem ederim, 
bugüne lıadar ağzıma koyma
mıştım. Senin şerefine itiyachmı 
bozdum. 

Cafer, tekerrür eden bu hay
kır1f üzerine mukabele mecbu
riyetinde kaldı: 

- lltifabOIZID flkraDTDI mut• 
laka ödiyeceğim. 

Abdülmalik fınab kaçırmadı: 
- Emirilmümininin benden 

emniyeti m&nseliptlr, beni onun 
teveccllhiine mazhar lolmabım. 

- Emirülmümiaba aenden bor 
nuttur ve berıey IİIİnllliftir. 

- Dört milyon dirhem bor
cum var! 

- Borcun ödenecektir, para 
evimde bazardw. Fakat milyonlan 
sana EmirülmümİllİDİD vermeaiai 
tercih ediyorum. Bu, aenin için 
daha baysiyetperverane olur ve 
ayni zamanda halifenin maziyi 
unuttuğuna delalet eder. 

- Ya oğlum lbrahim ne ola
cak? Ona Emirülmtımininin lm
larmdan birini temç etmek g.. 
terim. 

- Halife Hazretleri lbrahime 
kerimesi Aliyyeyi Yeriyor. 

- lbrahimin bliytık bir vazi
fe başmda bulunmuını isterim. 

- Emirlilmüminin kendisine 
Mısır vilayetini tahlis ediyor. 

Ertesi gün tfalife ile Vezir, 
k1yınbiraderle enifte karşılafbk· 
ları vakit Harun sordu : 

ile r 

Geceyi nasıl geçirdin? 
Efendimizin afiyetine dua 

Teşekkür ederim. Fakat 
muayyen işler de yapmış olsan 
gerek) 

- Emir Abdülmalik Hazret• 
leri teşrif etmişlerdi. 

-Amcam mı? Kim bilir mec
lisine ne kadar sıklet vermiştir? 

- Efendimizin amcalan efen
dimize sadık kaldıkça bizim için 
mukaddestirler. Emir Abdiilma• 
liği takdis ederim. 

- Peki, öyle olsun. Ne ko
nuştunuz? 

- Efendimizin teveccühlerine 
ihtiyacını s&yledi. Kendisini tat
min ve temin ettim. 

( Arkası ~.ar) 

(1) Seyabtl~rnünademe, aıiret mec
lialerinde wiyinilen hafif, çok hafif 
elbise de~ekti-. 

Dr. Richard Weiss'in . 

VIRILİNE 
(Uzviyete gö'e erkekler için) 

FERTILİNE 
( Uzviqele göre kudın!ar için) 

Beynelmilel gııır f" telerin muhtelif neşr;yahndan bir hulba: Bu alellde bir lllç değildir, 
bilakis ıe., ç ve dinç hayvanların tıne hormonlarlle elektrolltlerindea mOrekkep b!J< 
taheserdir. Vlicutla rdd aeya:ei h ava tiyeyi ihya ve gençlik kuvvetleriai la ie eder. 

Rea:mll kltabıııa l•tanbul Poeta kutuau 745 ten arayuaıs. 
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SON POSTA 

l\tiuharriri 

Stakpool 

Uç erserı .. Uç Milyoner -75-

Snat ona doğru Diyak kö}ü
ne \ardı, yıldızların altında haber 
bekiiyen ihtiyar kadını buldu. 
Hadiseyi bütün tafsilatı ile an 
lattı. Kadın hikayeyi dinledikten 
sonra: 

- Demek ki, dedi, herif 
arkadaşlarını dikenli çalılığa gö· 
türm\~ştür. Şu halde oradan ka· 
·uçuk tüccarı ile birlikte, yalnız 
olar::ık geri gelecek demeldir. 
Kauçuk tüccarını definenin yanı
na götürecek, ya orada, yahut ta 
biraz daha evvel öldüreceklir. 
Şimdi senin yapac::ığın şey bek· 
]emektir. Definenin bulunduğu 
yeri öğrenecek, sonra öldüre· 
ceksin! Daha evvel değil l An
ladın mı? 

Saji başım sallamak suretile 
auale müsbet bir cevap verdi. 

İhtiyar yine sordu: 
- ~aya nerede? 
- Arkamdan geliyor 1 Ben 

hızlı yürüdiim, o geri kaldı. 
ihtikar kadın bu muhavereyi 

nıüt'-=,ıkip kulübesine girdi ve 
oradan eHnde büyük bir Diyak 
bı~ğı ile geri geldi. B;çağı kı· 
nmdan çıkararak yıldızların ziyası 
albuda Sajiye gösterdi, parılparıl 
parlıyordu. Fakat delikanhnm da 
bir bıçağı vardı, çıkarıp göste
rerek: 

Benimki de fena değil! 

dedi. 
Olsun, seninkini bana ver, 

bunu ali Bu bıçak hana Con 
Landdan gclmişiii. Sana rehber
lik edecektir. 

Der ı~nnlı kendi bıçağını verdi, 
U7.'ltılan bıçağı alarak kuşağına 
sok+ı• ve yıld zlarm alhnda ihti
yar k .. dın ile birkaç kelime daha 
konuştuktan sonra ... yrılarak orma· 
na daldı. Y apac ğı şey pek 
basitti: Dereni o kenarında 
l em v;:·ar'ın evini, hem de is
keleyi görecek bir noktaya sak
lanın • .< ve orada beklemekti. 
Öyle yaptı. 

G .. z'eri ve kul l rı müt ma· 
diyen fa "iyet h5Jlin eydi. Böyle
cu aradan saatler eçti. Sayi 
lıu m ddet zarf nda hiç sıkıln a
dı. Şayayı düşündü. Teşebbüsü 
muv ff. kıyetle b: irdiği takdirde 
müklfat olarak onu alacaktı. 
İhti' ar kadın bunu katiyetle va· 
debni ti. Vakıa Şaya onu istihfaf 
ediyoı·du, bir maymun avcısı ço· 
cuk şeklinde görüyordu. Fakat 
elbette annesinin sözünU kırmı· 

SON POSTA 
\' o-çıııı, Siy:ısl, JI,n ad is ve Halk 

gazet i 

idare : lstanbul: ki Zaptiye 
Çatalı;cşıııe ııokac{I 25 

T<'lefon 1staubul - 20203 
Po ta kutusu: lst:ı.nbul - 741 
'l elgra.C: İstanbul ·o~ PO~l' 

ABONE FIATI 
T O lt ı· l Y l~ Ecnobi 

ı ıoo Kr. 1 :--ı•rıe 2700 Kr. 
j - () ,. 6 Ay 1400 ,. 
40 • 3 ,. 800 ,. 
l..ıO ,. 1 • 30) ,. 

G lt•n evrak geri Y rilnıcz. 

1 . ııl.mlan mcs'uliyot n.lınınıı.z 

c"va ı çin mektuplara 6 kuruıluk: 
Pul il&vcsi llıımdır. 

Adre'I <l('ğiştirilmesi ( 20) kuru,tıır. 

1 Saji Derenin Kenarında Saatlerce 
· Bekledikten Sonra Bir Ayak Sesi İşitti: 

İşte Geliyorlar, Diye Söylendi 
yacaktı. Alelhusus Sajinin çocuk 
değil, fakat lam erkek olduğu 
sabit olduktan sonra ... 

Saji bu düşünc:eJerle meşgul 
iken birdenbire gervin hir yay 
gibi doğruldu. Ehle- bıçağını 
yokladı. Kulaklarına hafif bir 
ses gelmişti. Evet şliphe yok, 
geliyorlardı. Filhakika bir müd
det sonra meydana çıldıl .. r : 
Delikanlının tahmin ettiği gi
bi meydanda yalnız üç kisi 
vardı. Bunlardan biri Mak dı, 
öbürü ViyarC:ı, i.:çüncüsü de zenci 
Ceki idi. Meydanlıkta bir snniı c 
durarak konuştular. Sonra Vijar 
gruptan ayrılar.\k evine t;,~veccüh 

etti, içeri girdi. B"rlrnç dakika 
kaldı. Bunu mıiteaLıp ç karak 
arkadaşlarına iltılıak etti. Hep 
bir!ikte iskeleye doğru yürüdti: ... r. 

·--Saji düşi.inüyordu : 
- Şimdi bunlar sandala gide

ceklerdi. Biraz uzaklaştıkları za· 
man onları geriden kayıkla ta
kip etmekten daha kolay bir 
şey olamazdı. 

Saj i gözlerini dört açmış ba· 
kıyordu : İki beyaz adam ile 
yanlarındak; Ze11ci sandalı haz r
ladılar, içine girdiler ve sahHden 
ayrıldılar. F akcıt bu dakikada Sa· 
jinin beklemediği bir hadise oldu: 
Beyaz adamlar sandal ile birlikte 
kayığı da yedeğe alar.1k çekip 

. ·ı 
gıtt:ıer. 

i
l Saji ald.mdığım anladı: içinden 

istihfaf eniği bu :ıdamlar ar.laşı-

) 
lan kendisinden daha düşiinceli 
daha lrnrnazdt!ar. Nitekim ne 

1 

olur ne olmaz ihtimali ile kayığı 
da birlikte götiirmüşlerdir. 

( Arlıuı •ar) 

EVDE SICAK SU 
Buaün hemen heme ı biit<ln C\ ler bir su te~zi mecras na raplo

lunınuştur. Bu; cvveice bir lüks telakki edilirdi. Halbuki her modern 
apartmanda banyo dairesi, tualet odası hatta bir veya birkaç lavaho 
vardır. Tatbikatı sü ·'utle çoğalmış olan sıcak su evlerde günbegün 
bir ihtiyaç bir zaruret halini alıyor. Onun için her soğuk su prizi 
yar.mda bir sıcak su prizi bulunmak elzemdir. 

Şimdiye kadar sıcak su liizumu o!duğu zaman hazırlanırdı. Bu 
suretle hem rnl it kaybolur hem de mesken hıfzıssıhhasının asri 
prensipleri itibarile evin sair yerlerinde de bulunması lazım gelen su 
mutfağa r u lıasır kalırdı. 

İnsan n ihtiyaçları gibi teknik de hatta daha geniş olarak 
tekemmülfıta uğramış ve yeni ihtiyaçlara tamamen tekabül eden 
cihazlar icat olunmuş. 

Şehirde vo köylerde pek ziyade intişar eden iddiharlı elektrikli 
su ısıtıcı cihazı diğer cihazlar kadar idareli olduğu gibi fazla olarak 

İddiharlı elektrikli su ısrtıcı cihazı Elektirik Şirke
tinin tatbik ettiği hususi tarife sayesinde su ısıtmak 
için sarfettiği cereyanı pek ucuza maleder. 

Haznesinin hususi bir kaplaması sayesinde su yüksek hararet 
derecesini bütün gün muhafaza eder. 

Arzu edilen miktarda sıcak su elde etmek için bir musluğu açmak 
kafidir. Bunun haricinde su ısıtıcı cihazı tamamen otomatiktir. Ne 
nezarete ne de tnmire ihtiyaç göstermez. Binaenaleyh azami emniyet 
ve sadelikle azami konfur temin eder. 

Elektrikli ıu ısıtıcı cihazı her evde bulunması Iazımgelen ide&I 
bir cihazdır. 

• 

SAT 1 E 
Elektrikli su ve banyo ısıtıcı cihazlarını 

12 ay vade ile • 
veresıye 

satar ve tesisatını yapar. 

Haziran 2 

Ankara 
kovanın 

- Roma - Mos
AnJaşması .•. 

~-- ·-~-------

( Baş taran 1 inci sayfada J dan açıkça muslihane olan bu 
şaf imkAnları irae etmektedir. sarih ve samimi mesai iştiraki 

''Bundan başka Türkiyenin dahili hakkında şüphe tcvlidine matuf 
inkişaf programı iktısadi teknik olarak bazı matbuat tarafındaD 
ve mütekabil mali muavenet için yapılan teşebbüslerden kat'iyen 
lüzumlu bir teşriki mesaiye çok müteessir olmaksızın birlikte çalı-
mfisait hususi şerait arzeylemek· şacaklardır.,, 
tedir. Mezkur gazete, İtalyanın kuY-

"]hdas edileceği şimdiden bil- vetli, faal, inzibatlı ve emin bir 
dirilen ve süratle iş başına geçe· Türkiye görmek istediğini ve ıl-
cek olan muhtelit komisyon, bu- yasetinin bu arzudan mülhem ol· 
nun bir delil ve misalidir.,, duğunu aöyliyerek, İtalyanın, 

Ayni gazete bundan sonra Türkiyenin ve yeni rejiminin kuv-
resmi tebliğin diğer ehemmiyetli vet ve hayatiyetine inandığını 
noktalarını zikrediyor: ve yeni rejimi bütun vasıtalan ve 

"Evvela dostluk muahedesinin en kuvvetli mubabbetlerile tak· 
5 sene müddetle temdidi ve bun- viyc edeceğini yazdıktan sonra 
dan sonra bu muahedenin bizati- diyor ki: 
hi temadi etmek kabiliyetine 
malik bulunması, dostane mfina· 
sebetlcrin kat'i surette istikrarı 
hususundaki hüsnü niyeti saraha· 
ten isbat etmektedir. 

Türkiyenin ayni zamanda bir 
Balkan devleti olduğu dfişünüle· 
cek olursa bu noktanın tamamen 
hususi bir ehemmiyeti haiz bu
lunduğu anlaşılır ve vaziyetteki 
muvazenenin muhafazası ile bir
çok ehemmiyetli meselelerin hal
Jindeki nüfuzu da izah olunabilir. 

Giymale d'İtalya gazetesi, 
İsmet Paşa Hz. nin Moskova 
seyahatlerinin İtalya ve Tilrkiye
nin müşterek menfaatleri çerçe .. 
vesine dahil bulunduğunı.J, çünkll 
İtalyanın Karadeniz limanlarında 
ve Rusyada erzak ve iptidai 
maddeler itibarile hergiin artmak 
ta bulunan hayah ticaret merkez-

lerine malik olduğu ve İtalyanın Türk 
sularile Boğazlarmın öte tarafın

da bulunan bu merkezlerle mU
nasebette bulunduğunun unutul· 
maması lazım geldiğini yazdıktan 

sonra bu ticari vaziyetin Türkiye
ltalya .. Sovyetler arasındaki mesai 
iştirakinin tedrici inkişafına 

müsait olduğunu ilave ediyor. 

Müşterek alakayı calip olan 
diğer bir mesele de, istiklAl uğ

rundaki mesaileri İtalya tarafın· 
dan muhabbet ve dikkatle takip 
edilen yakın şark Müslüman ale
mi hakkında İtalya ile Türkiye· 
nin almış oldukları vaziyettir. 

İtalya ve Türkiye açık sözlü· 
lül<, bütiln milletlerin hukukuna 
hürmet vo adalet siyasetine müs
tenit olmak surctile her nokta· 

" İtalya kendi mesai ve istih
salıihnm sarfı için muhtelif mil
letler nezdinde mahreçler anyor. 
Ancak bu mahreçleri, milli feza· 
ili sayesinde kendikendine g~ 
niş mikyasta kAfi gelen dost bir 
memleket toprağında aramıyor.,. 

" Ecnebi manevreleri ltalya 
ve Türkiyeyi, artık üzerinde yol 
almıı bulundukları mesut ve faal 
tarikten katiyen çıkaramaz. ,, 

s 

lıtanbul DördiJncO icra Memurlu• 
tundan: Tamamına bin dokuz yüa elli 
dört lira kıymet takdir edilen Fenerd• 
Tevkiicafer mahallesinde Firenkotl11 
sokağında eski 3yeni 5 numaralı tevıüH 
kayden bir bap h•• • halen maabahç• 
bir bap hanenin tamamı açık 
arttırmaya vazedilmiş olup 18 HaP. 
ran 1932 tarihinde şarlnameıi divan• 
haneye talik e:lilerek 16 Temmuı 
1932 tarihine mibadif cumarte1i pall 
saat 14 ten 17 ye kadar htanbul Dör· 
düncil icra dairesinde açık arttırma 
ile satılackaktır. Arttırmıya iştirak 
için yüzde yedi teminat alınır mütr 
rakim vergiler ile belediye re.imleri, 
vakıf icareıi mü§teriye aittir. 

icra ve iflia kanununun 119 uncu 
maddesine tevfikan haklnrı tapu 
sicillerile snbit olmıyan ipotekli ala· 
caklılar ile dii{er nlikadaranın ve 
irtifak hakkı sahlplcrinin bu hakla• 
rını ve hususi># faiz ve m•• 
ınrife dair olan iddialarını illa 
tarihinden itibaren yirmi gilıt 

içinde evrakı müsbiteleril~ 
rile bildirmeleri lazımdır. Akai hal• 
de hakları tapu sicille,.iJe sabit ol• 
mıyanlar satış bedelinin paylaşma• 

aındnn hariç kalırlar. AlikadarlarıD 

işbu mnddei kanuniye ahkamına gör• 
tevfikı hareket etmeleri ve dah• 
fazla malumat almak istiyenlerill 
932-71 dosya numarasile mcmuriy•"' 
timize müracaatları ilan olunur. 

ı~. • uadiye Plajı 
Avrupa plajlarının fevkinde güzel hava, temiz nefis yemek, 
mükemmel orkestra Caz varyete ve ince saz Türk muganniye
lerile Türkiyenin yegane eğlence mahallidir. Cuma, Pazar 
konsUmasyon 50 sair günler de yirmi beş kuruştur. Banyo loca• 

JD larile beraber yirmi beş abonman 15k uruıtur. 
~~~-~~~---

N 0 V OT N I BAHÇESi AÇILDI 
( Frank Treyhorn & co. halefi ) Beyoğlu Kabristan sokak 

44. 46 öğle ve aksam açık havadn 11c11ek için en nefis yer 
- Ogle ve al<şam tabldot • Alaturka ve alafranga mutfak -
Maestro Zeki B. idaresinde mükammel orkostra • Her Cuma 
12-14 arasında matine, konser • Duple bira 20 Krş. 

Zaf"yctl umumiye, işlihasıdık ve kuvvetsizlik 
faied •o teairi görlllenı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız .. Her eczanede 



2 Haziran 

Dişlerin inci 

Gibi Muhafa

zası Yalnız 

Emn ·yet Sandığı Emlak 
• y 

Muhammen İkraz Merlıunat.n cins ve nev'ile 
kıymeti N o. mevki ve müştemilatı 
3480 764 Süleymaniyede Şemsettin M'lllagürani mahal-

z e ı 
Borçlunun 

ismi 

lesinde Yogurtçuoğlu sokağında atik 17, 17 
Mü. cedit 35 - 4 numaralı bir hanenin tamamı. Sabiha 

H. Ömer Hulusi Ef. 
11594 836 Boğaziçinde Ortaköy mahallesinde Dereboyo 

ve Divanyolu sokağında atik 105, 107, 109,6ı,6 
cedit 3,5,62,6 nuınarah mukaddema bostan 
gediğiıfden münkalip on üç bin altı yüz yirmi 
zira bostanın tamamı. Şayeste, Naime, ve Emine Celile 

H. larla Fadıl, Cevdet, Tarık Beyler. 
7082 837 Boğaziçinde Ortaköy mahallesinde atik Porta-

kal cedit Dereboyu sokağnıda atik 36,36 Mü. 
cedit 36 numaralı bir hanenin tamamı. Şayeste, Naime, 

ve Emine Celile H. larla Fadıl Cevdet, Tarık B. ler 
1506 964 Kesmekayada Hamamımuhiddin mahallesinde 

Kilise caddesinde atik 1, 1 Mü. cedit 3,5 No. lı 
iki hanenin tamamı. Mehmet Ali 8. 

2772 1616 Üsküdarda Tembelhacımehmet mahallesinde 
Selamialiefendi sokağında eski 41 ve yeni 39 
numaralı bir hanenin tamamı. Hasan Ağa 

1496 3789 Üsküdarda Toygarhamza mahallesinden Sela-
miefendi sokağında eski 89 yeni 85 numaralı 
bir hanenin tamamı. Mustafa Saim B. ile Havva Kazime H. 

9864 5944 Boğaziçinde Bi.iyükdere mahallesinde Piyasa 
caddesinde atik 20,22 cedit 93 • l numaralı 
maabahçe bir sahilhanenin tamamı. 

855 6591 Üsküdarda Tavaşıhasanağa mahallesinde Tu-
Raife H. 

nusbağı sokağında atik 53 cedit 77 numaralı 
bir dükkanın tamamı. Hasan Tahsin Ef. 

2739 7 498 Kadıköyünde Osmanağa mahallesesinde atik 
Söğütlüçeşmc cedit Çilek sokağında atik 122 
Mü. cedit 66 numaralı maabahçe bir hanenin 
tamamı. Zühtü Ef. Nimetullah H. 

22088 7740 Vaniköyiinde Vaoiköy caddesinde atik 25, 12 
cedit 22,2) 2, 25 numaralı bir sahil hane ile 
derununa cari mai lezizin ve 25 numaralı cebel 
ve mutfak mahallinin tamamı. 

13400 8042 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinde atik 
çıkmaz Ömerefendi cedit Kethüda sokağında 
atik 1,3 cedit 37.37 numaralı maabalıçe bir 
köşkün tamamı. 

Hasan 8. 

Vasıf B. 
2585 9099 Çarşambada Beyceğiz mahailesinde Mehmelağa 

hamamı sokağında atik 20,?0 cedit 20,22 No.h 
bir hanenin tamamı. Fatma Cazibe H. 

29235 9585 Beyoğlunda Küçükpangalb mahallesinde Har· 
biye caddesinde eski 47 yeni 55 numarah bir 
apartımanm tamamı. Fatma Müyesser H. 

12730 9998 Beyoğlunda Kanıerhatun mahallesinde Kalyon-
cukolluğu sakağında eski 99,95 Mü. ve yeni 
IOl, I02 No. h haneyi müştemil fırının tamamı. Mm. Kalyopi 

2580 1C06 Beyoğlunda Pangalh mahallesinde Cedidiye 
sokağında atik 20 cedit 36 numaralı bir hane· 
nin tamamı. Maryam ve Hermine Eva H. lar. 

5085 10048 Kadıköy Caferağa mahallesin<ie atik Yoğurtçu 
çeşmesi Orta cedit Ahter sokağında atik 7 
cedit 10 numaralı bir hanenin tamamı. Hatice Diir-

dane H. ve Kemal B. 
1838 10057 Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Etempaşa 

sokağında eski 25 Mü. yeni 32,34 numaralı 
maabahçe bir hanenin tamamı. Halil Ef. 

3296s 8034 Kadıköyünde T oğlacıhacımustafendi Maha'le· 
sinde Bağdat caddesinde eski 37 - 37 Mü. 37 
ve yeni 1156 t 15· 117 numaralı ve biri üç yüz 
seksen arşın ve diğeri yüz elli nrşın arsa üze· 
rinde mebni ahşap iki köşk ile biri seksen ve 
diğeri kırk arşın arsada iki mutfak iki yüz 
doksan arşın arsada kargir bir ahır ve zemini 
toprak ve kısmen tahta ile bölük bir dükkfın
nın tamamı ( mezkur emlakten l 17 numarala 
hane birinci kat bir salon dokuz oda bir ha
mam bir taşlık bir mutfak bir hela ikinci kat 
iki koridor dört oda iki hela bir salon bir sofa 
üçüncü kat: Dört oda bir salon iki hamam 
iki hela bir sofa iki koridor çab kah büyük 
bir salon iki odayı müştemil ve hamamlar ter
mesifonlu birer kurnalı hamam ve birinci katta 
iki ve ikinci ktıtta~üç methali olup haricen iki 
methalden mermer merdivenle çıkılır bahçede 
bir havuz pir motorlu kuyu bir büylik su ha· 
zinesi beş balkon vardır diğer köşkün birinci 
katında iki oda bir sofa bir mutfak bir küçük 
taşlık bir hela ikinci katta üç oda bir hela 
üçüncU katta dört oda bır sofa, bir hela çata 
arasında iki odayı muhtevi ve ikinci kattan 
itibaren tamamen pancurludur ve birinci kat 
kfirgir ve demir parmaklıklıdır Terkos ve elek
trik tertibatını havi, haricen kargir bir mutfak 
ve asma bir oda yanında bir kiler ve ittisalin· 
de kömürlük bir arabalık bir ahır bir oda bir 
hela bir samanlığı ve üç dönüm bin yüz arşın 

y bahçeyi havidirler. Bnmigül N. Dilber H. vasisi Cemal B. 
«sde ukarda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitamıncia borcun 
lip 0 jernesi hasebile 6 l gün müddetle satılığa çıkarıldığından ta
'ttı:ıi 1·~~1arın veya fazla tafsilat almak istiyenlerin Sandık satış 

r ıgıne müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

• 
SON POSTA 

BUGÜN AÇILIYOR 
Sarayburnu Parkı 

!hılenruj'daki saz heyetine boş yeni :.rtist - ilAvesi suretilo her akşam 
icrnyı terennüm edecektir. 

Duhuliye: 5 • Tafdelen 5 • Duble bira 20 kuruş 
buhran nazarı dikkate alındığından 

kabul etmeyecek derecede ten:ı:ll edilmlıfü· 

il 

Jstan lnılun en havadar bir yerin do ve Adalara kadar bütün l\Iarmarnya 
fevkalılde nezareti olan c D:ır(llfiinunlular Yurdu .. nda bu drfa ınuallimlcrP

mahsus olıoak ii1.ere yalnız (40) kişilik bir dairo hazırlanmıştır .. 
Tatil mfıddetini geçirım•k ilzC're An:ıdoludan lstanbula gelecek ve~a 

es::ısen lstanbulda bulunup tatili huzur ve siikfın içinde gC'çirınek istiyeıı 
. nıtıallimlt-rc mahsus olmak üzere hazırlanan bu kısımda da L tir..ılıat csb:ıbıııııı 

her tilrltisiı diiştiniilmilş ve csa en tic.lri bir gayeden ıiyndP Türk gençliğine 
hizmet eınolile tcsi edilınış olan yurttan muallimlerin de ıst1fado etmelerı 
için her ne lazımsa yapılmıştır. 

l•'ilhakika samimi, nezih bir aile ocağı şekil ve mahiyetinde olan "Da· 
rUlfilnunlular Yurdu,, kendi muhitinde toplananların yemek, içmek, <;a
ırıaşır, iltU ve saire bilcCımlo miihim ilıtiy:ıçlarıııı 0 en mUsalt şeraitte " 
temin edecek "yegane mUkemmel mUessese,. dir .. 

Yerlerini şimdidon tutmak \'O gerek şifahen \"O gerek tahriren tafsilat 
almak arzu edenler Yurt MildOriyotino miiracaat otmolidirler. 

Yurdun bu tcşobbiisfi, mUnhasıran muallimlere mahsus olduğundan hariç-
ten kimse kabul edilmez . . 

0 DarUlfUnunlular Yurdu,. Fatih· Kııtaşı Kftmil Paş:ı konaklarıııd:ıdır. 

Komisyoncular avukatlar 
doktorlar ve yazı.hane sahipleri 

dikkatle okuyunuz. 
Ankara caddesinin en işlek bir yerinde kiralık daireler 

ve odalar vardır, kirası gayet ucuz ve şeratiti gayet kolaydır. 

Milliyet karşısında TUrk Neşriyat Yurduna mUraceat ediniz. 

T 
Lise ve orta mektep - bakaloryalarma hazırlanmak 

mecburiyetinde bulunan her talebe ve yeni tarihi 
gözden geçirmek isteyen herkes bir cilt halinde 
toplanan bu hulasaları muhakkak okumalıdırlar. 

Cumartesi gUnU bUtUn kltapçllarda bulunabilir. 

Flafl 100 kuruştur. 

( Adreslerine doğrudan do~ruya kitap gönderilebilmek 

için Ankara caddcsındo VAKiT YURDUNA 100 kurut 
goııdcrmok kafidir. ) 

Sultanhamamında 

Mağazasında 

TENZiLATLI SATIŞA 
BAŞLAN M 1ŞT1 R. 

Mevcut Avrupa malları 

PA A 
16 Hazirana kadar elden çıkarılacakhr. 

Bu 15 gUnlUlc fırsatı kaçırmayınız. 

BEBE ARAYI 

Sayfa 15 

Kullanma!da 
Kabildir. En 

Mükemmel Diş 
Macunudur. 

.,... .. UMUMİ ....:ı•-... 
Kütüphane 
KÜLLIYATINDA 

1 - Küçtik deni:ı:perisl " Andcr en ,, 

2 - Casuı Çocuk " Alfons Dodc ,, 

3 - Dilenci • Gi de Mopasan • 

4 - tı üstatll sandık "Edgar Alaıa Po • 

5 - Kışla hayatı " Jorj Kurtölin ,, 
6 - Divin • Albert Samen ,, 

7 - lkı uvallı " Leon Fraplc ., 

8 - Jorind, ile Jorindcl 

" Grim knrdeşlcr • resimli 
9 - Helena Fon :;idov 

" F'ellks Ho:c!lder • resim 1 

10 - Mes'ut Pr •ns • Oscar Wilde ,, 

11·12 Arkadaşım • M kaim Gorkl ,. 
resimli 

13-14 Wıl~ıe'm Teli • Schlller • resimli 

15-16 fnsan'ığın baş'angıçları 
• Heslmlı ,. birinci kısım 

17-18 lnunlığın b:ışlangıçları 
" RulmU ,. iki ıci kısım 

19 - insanlığın başlangıçları 

" Reıimli • üçüncü kısım 

• Dr. Rene Verneau ., 

20 - Mr"nmajl "Hil<Aye,. • Rabindrant 

Tagore ., 1913 
Nobel mUkAfatııu ka:ı:nnmıştır. Namın

daki kit plar çıkmıştır. 

Çocuk Ojebi yatl 
Neşriyatından 

Basılmış bulunan kitaplar 
1 - Kanada çayırlarında " Maurlc 

Farney ,. Reılmll 

2 - La fontenln dalgınlıkları 11 Mau· 

rice Farney ,. Ruimli 

3 - Slberya içerilerinde •Çarl GUyon. 
Resimli 

4 - Denizin dibinde • P. Demouuon 

ve H. Pcller ,, resimli 

5 - Harlku!llde bir çocuk • l\fourlce 
Farney ,, resimli 

6 - Burun ağacı " Grim biraderler ,, 

resimli Sahtcklir çalılar arasında 

" Grim biraderler ,, resimli İplikçi 

periler " Grim biraderler,, resim· 

il Kedi kürklü kız • Grim bira
derler • resimli 

7 - Altın dağın kralı " Gtim bira• 

derler ,, resimli Altın eakallı dev 

" Re imli ,, Kral Ktaz resill 

Her kitap 10 kuruştur. 

Bütiln kitapçılarclnn istoyiniı. 

REKLA MATBAASI 
İstanbul, Ankara caddesi 

Reşit Efendi Han No. 13 

Halepli SO;ınetçi Batı Zade 

SÜNNETÇİ 
Ahmet Mahmut 

Sirkeci: Be7ir Kemal - M. Cevat eczahanesl 
kıır9ısında T. 214$5. Kadıköy 6 yol ağ:ı:ı T.19 ---P BURS A'da ._ .. _ .. 

Çekirge Palas 
OTELİ 

Temizliği odalarının ferahlığı 
servisi herkesi memnun edecek 
bir halde açılmıştır. Otel bir 
doktorun tahtı nezaretindedir. 

ClHANGIR'de ...,.. 
632 harita No. Jı arsa acele sa• 
tıbktır. Y enipostaııe arkasında 
Basiret Hanında Ziraat Bankası 
Levazım deposunda Bahattin 

Beye müracaat. 

Ertuğrul Sadettin ve Arkadatlan 
Şeh:ı:adcbaşı MiLLET tlyııtroıunda 

Bu gece saat 22 de, yann 15 te ve yann 
gece unt 22 de 

Gl:ilge • Aman Hanım Suı • Revü •• 
Yaz flatlerl 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rngı d 

Neşriyat Müdürü Halil Lutfi 

A 1 
Müzayedeye 3 Haziran Cuma gUnU dahi devam olunacaktır. 

Mczktlr sarayda bulunan biltlmum kıymotli ve milzoyyen eşya ve bilhassa kald ristofl sofra. 

şampanya ve çay takımları, Hercko vo Lion ipekli kumaşları, el işlemeli sofra ve çay takımları. E c ttri"'-'·-l ,.-,.,__,,_,!ıY, 
nolar perdeler, ipekli Hereke Mısır ve Şiraz h:ı.lıları, nadide salon t kımlurı ,.e saire. 



Ford MötorKum. 
' ranyasıauı me· 
J1lurları, Acente
/eri ve Acenlele· 
rinin memur ve 
müs/alıdemleri bu. 
/ınüktifata. iştirak 
lf!..eme?ler. 

FORD MOTOR KUMPANYASI 

Müsterilerine 

Büyük bir fırsat bahşediyor 

1 Haziran ile 30 Eylul tarihleri arasında bir F ord 
arabası veya kamyonu satın alan her müşteriye satış mua
melesinin k·espi kati yet etmesi akabinde F ord Acentesi 
tarafından mühürlü. numaralı ve müşterinin ismini havi bir 
bilet verilecektir. 

Bu biletler ahara devredilemez. 

Türkiyede yapılmış· olan satışlar için müşterilere verilen 
bu biletlerin dip koçanları katip adil huzurunda temhir edilmiş 
bir sandığa konarak, 7 Teşrinievvel 1932, cuma günü bu san
dıktan bir bilet çekilmek sureti le mükafat keşi desi yapıla

caktır. 

Sandıktan çekilen bu bilette ismi yazılı talili müşteri tayin 
edilen mükafatı kazanmış addedilerek kendisine ya : 

ALMIŞ OLDU - U ARABANIN BİR AYNI 

yahut 

BEDELİ NAKTEN 

verilecektir. Mükafat olarak verilecek olan araba hertürlii 
masraf ve ücretten ari olarak F ord Kuınpanyasının Istan· 
buldaki Fabrikasında teslim edilecektir~ 

F ord Motor Kumpanyasının Acenteleri tarafından tevzi 
edilecek biletler hiç bir ücrete tabi değildir. Verilecek 
mükafata mukabil satış fiyatlarına da katiyen zam yapılma
mıştır. Zikredilen mükafat Türkiyedeki bütün Acentelerin 
iştirakile F ord Motor Kumpanyası tarafından meccanen 
verilmektedir. Otomobil alacak muhterem müşterilerimizin 
derhal en yakın F ord Acentesine müracaat ederek izahat 
almaları ve katiyet kespedecek satışlar için biletlerini iste· 
meleri menfaatları icabıdır, 

l.-INCOL8 FordSOI\ 

• 


